Sluipende vossen

Leerdoelen :
•
•

De leerlingen kunnen gericht waarnemen met hun gehoor.
De leerlingen maken kennis met de jager – prooi relatie.

Samenvatting :
Vind jij kleine konijntjes ook zo schattig? Opgepast dan, want de vossen hebben
honger en proberen de konijnenjongen te stelen! Heeft mama of papa konijn een
goed genoeg gehoor om de vossen op tijd tegen te houden? Of zijn de vossen sluw
genoeg om mama of papa konijn te misleiden?

Uitgewerkte activiteit :
Werkvorm: kringspel
Inkleding: Vossen eten graag konijnen, dus mama en papa konijn moeten hun
jongen goed beschermen! Wie is er het snelst en heeft de beste zintuigen?
Materiaal en voorbereiding:
-

knuffelkonijntjes of voorwerpen die gebruikt kunnen worden als
konijnenjongen (handschoenen, sjaals,…).
een blinddoek.

Verloop activiteit:
Alle kinderen zitten in een kring, zij zijn de vossen. In het midden zit een andere
leerling gehurkt neer. Hij/zij is het konijn met jongen en wordt geblinddoekt. De
jongen van het konijn liggen op ong. 0,5 tot 1m afstand omheen het konijn. De
spelleider duidt één voor één een vos aan. De vossen sluipen zo stil mogelijk naar het
konijn en proberen een ‘konijnenjong’ te stelen. Wanneer mama of papa konijn de
vos gehoord heeft, wijst hij in de richting van het geluid. Goed gehoord? Dan moet
de vos terug naar zijn plaats en gaat hij liggen (hij is uitgeschakeld). Wie zal dit spel
winnen? Het konijn of de sluipende vossen en vooral… hoeveel jongen blijven over?
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Integratie EDO: /
Bronnen: /
Gelinkte activiteiten en leerdoelen:
De 5 zintuigen > alle graden > beleving
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