Wilgentenen vlechten

Leerdoelen:





De leerlingen kunnen op een aangepaste manier bewegen in de vrije natuur.
De leerlingen kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties
voldoende nauwkeurig gedoseerd en ontspannen uitvoeren.
De leerlingen kunnen in een kleine groep een taakverdeling en planning in de
tijd opmaken.
De leerlingen ontwikkelen hun muzische vaardigheden

Samenvatting
Wilgentenen (scheuten of takken van de wilg) schieten heel gemakkelijk uit
waardoor het dankbare materialen zijn om mee te werken. Je hoeft ze maar ergens
in de grond te steken, of het volgende seizoen komen er al weer blaadjes aan.
Ideaal dus om een levende tunnel of indianen-tipi mee te maken!

Uitgewerkte activiteit
Werkvorm: muzische vaardigheden
Inkleding: /
Materiaal en voorbereiding: Wilgentenen (de jonge scheuten van de wilg) kan je
gemakkelijk met een snoeischaar van een schietwilg (knotwilg) knippen met een
snoeischaar. Neem de jonge scheuten, die zijn nog het meest soepel. Misschien
hebben sommige kinderen thuis wilgen staan waar je de scheuten mag afsnijden, of
vraag raad bij de milieudienst van de gemeente.
Verloop activiteit:
Laat de kinderen eerst enkele foto’s van voorbeelden zien. Je kan echt alle kanten
uit met wilgentenen: tunnels, tipi’s, knusse hoekjes, verstopplaatsen,… Bovendien kan
je ze niet alleen vlechten of weven, als je ze in de grond steekt beginnen ze terug te
groeien! Op een mum van tijd is je tipi dichtgegroeid en vormt het de ideale
speelhoek.
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Laat de kinderen samen of individueel een ontwerp maken. Overleg samen wat het
mooiste (en het meest haalbare) ontwerp is. Hou hierbij rekening met de
hoeveelheid wilgentenen die je ter beschikking hebt.
Aan de slag!
Kies een plaats waar je je kunstwerk wil zetten. Dit kan in het bos – kies een plaats
waar voldoende licht door de bladeren valt, of op het schoolterrein. Als je
speelplaats volledig verhard is kan je gewoon enkele tegeltjes verwijderen.
Het planten van wilgen is vrij eenvoudig: neem een zo recht mogelijke tak van een
bestaande gezonde knotwilg en ontdoe die van alle zijtakken. Je kan al een
behoorlijke dikke tak nemen, of heel jonge twijgjes. De grote takken neem je voor
het skelet van je kunstwerk, de soepele takken gebruik je om boogjes te maken en
het kunstwerk op te vullen.
Aan de onderkant van de wilgenpoten doe je 2 of 3 stroken van de bast af. Zo
kunnen de wilgenpoten makkelijker water opnemen.
Bij grote takken kan je dit makkelijk doen met een hakbijl.
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Maak een put van 60 tot 70 cm diep, met de spade, of met een paaltjesboor voor
de dikke steuntakken. Maak de put niet te breed, zodat de wilgenpoot niet te los
komt te staan. Dunnere takken kan je gewoon stevig in de grond duwen. Stamp de
aarde rond de wilgenpoot goed aan, zodat er geen luchtgaten zijn en de tenen
niet om kunnen vallen.
Soepele jonge twijgen kan je tussen de steuntakken ‘weven’. Zo kan je je afsluiting,
muurtje of tipi helemaal dicht maken.
Periode
De beste periode om wilgenhutten te bouwen is de herfst (okt/ nov), maar ook in de
lente kan je een wilgenhut bouwen. Het is belangrijk dat de scheuten in het begin
veel water krijgen. De grond mag dus niet bevroren zijn.
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Enkele voorbeeldjes
(als je even zoekt op internet vind je er nog veel meer!)
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© http://hanscarlierzutphen.wordpress.com/2011/08/31/hutten-bouwen/
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© http://heemtuinhertogkarel.blogspot.com/
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