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De natuur ingekaderd 
 

     
 

Leerdoelen:  

• De kinderen creëren een houding van zorg en respect voor de natuur. 
• De kinderen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen. 
• De leerlingen genieten van het creatief bezig zijn.  

Samenvatting 

Soms vinden we het landschap, of een stukje natuur, zo mooi dat we het zouden 
willen inkaderen. Met het materiaal dat we vinden in de natuur maken we zelf onze 
kader. 

Uitgewerkte activiteit:  

Werkvorm:  creatieve opdracht 

Materiaal en voorbereiding:  
• organisch touw 
• Eventueel een fototoestel om de kaders te fotograferen 

 
Verloop activiteit 

De begeleider leidt de opdracht in: 

‘Sommige stukjes van boomstronken, paddenstoelen, beekjes of bloemen zijn 
bijzonder mooi. Misschien heb jij ook wel jouw eigen lievelingsplekje in de natuur?’ 

‘Voor de volgende opdracht gaan we in deze omgeving op zoek naar zo’n 
bijzonder mooi plekje. Kijk goed rond. Misschien zit jouw lievelingsplekje wel 
verscholen tussen de varens of juist hoog in een boom?’ 

Als iedereen een plekje heeft gevonden wordt het tweede deel van de opdracht 
ingeleid. We gaan ons lievelingsstukje natuur inkaderen. Hiervoor maken we een 
kadertje van takken, blaadjes, klimop en andere natuurmaterialen waarmee we 
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naar ons plekje kunnen kijken. Als dit gelukt is kunnen we ons kadertje op de juiste 
plaats bevestigen. Als er geen bomen of takken zijn om jouw kadertje aan te vast te 
maken, dan kunnen we het ook vasthouden om er zo een foto van te trekken. 

Na de opdracht worden er foto’s gemaakt van: 

• de kadertjes, gericht op het bijzondere stukje natuur 
• portretten van de ontwerpers die door het kadertje kijken 

Integratie EDO: 

Deze activiteit is niet gebaseerd op de principes van educatie voor duurzame 
ontwikkeling, maar de principes van natuurbeleving. Exploratie en zintuiglijke 
beleving staat hier centraal. Het contact en de verwondering voor de natuur 
stimuleren een blijvende houding van zorg en respect voor de natuur.  

 

 

Bron foto:  

Het bosboek : ontdek wat je allemaal kunt doen met een tak / Jo Schofield en Fiona 
Danks. – Christofoor, 2012 

Gelinkte activiteiten en leerdoelen:  

Neem zeker eens een kijkje bij de ‘natuur-leuke tussendoortjes’.  Dit document bevat 
een 30-tal activiteiten gericht op zintuigelijke waarneming. 


