
 

 

GROEP 2  –  Ontdek je omgeving 
Lees hoe andere kinderen in de wereld naar school gaan. 

 

Deze buitenactiviteit kan het beste worden uitgevoerd in 4-5 subgroepjes van 4-6 kinderen. 

Dat houdt in dat er assistentie (stagiairs, ouders) gevraagd moet worden. 

Doel is dat de kinderen allerlei waarnemingen doen door allerlei opdrachtjes. In de lijst 

hieronder staan er een aantal die zonder grote voorbereiding op allerlei plekken uitgevoerd 

kunnen worden. Ze kunnen gecombineerd worden met aanvullende opdrachtjes.  

 

- Zoek iets dat even groot is als jijzelf 

- Zoek iets waar je doorheen kunt kruipen 

- Zoek iets waar je aan kunt hangen 

- Zoek iets waar je omheen kunt hinkelen 

- Zoek een steen die je mooi vindt 

- Zoek iets waar je overheen kunt springen 

- Zoek iets waarmee je geluid kunt maken. Laat dat geluid eens horen. 

- Zoek iets dat hoog hangt, maar dat je nog net met je hand kunt raken als je springt 

- Zoek iets dat je nog net kunt raken als je er vanaf hier met een steentje naar gooit 

- Zoek iets dat los op de grond ligt en waarmee je zou willen spelen 

- Zoek iets waar je op of in kunt klimmen 

- Zoek een bloem: vertel/kom vertellen wat voor kleur de bloem heeft 

- Zoek iets waarmee je jezelf kunt versieren 

- Zoek iets waarmee je kunt krijten of krassen 

- Zoek iets waarachter je je kunt verstoppen 

- Zoek iets waar je lekker zacht op kunt kopjeduikelen 

- Zoek iets waar je net onderdoor kunt kruipen 

- Zoek een beestje 

- Zoek iets dat je van dichtbij zou willen bekijken of onderzoeken 

- Zoek een plantje dat nog heel klein is 

- Zoek een plant die al heel groot is 

- Zoek iets waarop je lekker kunt zitten 

-  Zoek iets met een rode kleur; kun je ook iets blauws vinden? 

-  Zoek iets dat koud aanvoelt 

-  Zoek iets dat warm aanvoelt 

- Zoek iets dat prikt 

 

 

 



 

 

Afsluiting 

Na afloop kunnen er over de ervaringen verschillende vragen gesteld worden. 

Heb je dingen ontdekt of gezien die je nog niet kende? Wat vond je het leukst? 

 

Tip 

Bij de activiteit voor groep 1 en 2 (“Het Blotevoetenpad”, zie 

www.groenevoetstappen.nl/lesmateriaal) staat een suggestie om een mol of ander dier; 

bijvoorbeeld als handpop vanuit de poppenkast te gebruiken om kinderen te vragen eens op 

blote voeten ‘van alles’ buiten te gaan voelen en aan hem terug te rapporteren of het zacht, 

hard, koud, warm, prikkerig, kietelend etcetera voelde.  Dat molletje of ander beschikbaar 

diertje zou ook deze opdracht kunnen inleiden of de kinderen (in de poppenkast) kunnen 

opwachten waarna het de kinderen naar allerlei ervaringen vraagt. 

 

 

 

 

http://www.groenevoetstappen.nl/lesmateriaal

