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Abstracte begrippen

De beweging van de bomen

Kinderen ontdekken de wereld door

te kijken, voelen, proeven, luisteren

en bewegen. De mogelijkheden om

deze zintuigen te prikkelen, zijn in de

herfst enorm aanwezig. Hieronder

zetten wij een aantal tips op rij hoe je

deze zintuigen in de herfst bij de

kinderen kunt prikkelen. 

In de herfst komen kinderen in

aanmerking met verschillende

begrippen als waaien, blazen, de

wind en dwarrelen. Dit zijn voor

kinderen erg abstracte begrippen, ze

zeggen hen weinig. Om kinderen te

laten ervaren wat het begrip

betekent, kun je een hoop bladeren

neerleggen en deze wegblazen door

zelf te blazen of een fietspomp te

gebruiken. 

In de herfst laten de bomen hun

bladeren vallen. Laat de kinderen

allemaal wat bladeren in hun handen

houden en vertel het volgende

versje:

IN DEZE NIEUWSBRIEF
VIND JE DE VOLGENDE

ACTIVITEITEN

Stempelen met
bladeren 

Herfst uiltjes

De eekhoorn is
verstopt

Herfststukje

De herfst

KIKI Kansen in Kinderen

Luister naar het materiaal

Ik ben een hele grote boom

En ik sta in het bos

Als het heel hard waait (beweeg armen)

Dan laat ik mijn bladeren los (laat

bladeren vallen)

Verzamel samen met de kinderen

kastanjes, eikels of dennenappels.

Laat ze in een bak vallen of op de

grond voor het geluidseffect. Je kunt

ze ook heen en weer rollen. Door de

verschillende geluiden, scherpt het

kind zijn luisterend vermogen aan.

Met deze tips en activiteiten hopen

wij jullie in de herfstsferen te

brengen. Door de activiteiten in deze

nieuwsbrief breng je de herfst naar

binnen en gebruiken de kinderen al

hun zintuigen. Vind je het leuk om de

ouders te betrekken bij dit seizoen?

Dan is het leuk om met zijn alle een

herfstwandeling te maken. Dit kan

door het bos, of door de wijk. 

Veel plezier!



De bladeren in de herfst zijn ontzettend verschillend. De ene is rood,
terwijl de andere geel is. Het ene blad is heel groot, terwijl de andere een

stuk kleiner is. 
 

 Met al deze blaadjes kunnen we mooie kunstwerken maken. Wat gebeurt
er als we de blaadjes verven en vervolgens een afdruk maken op papier?

Ziet het blad er dan hetzelfde uit? Of kunnen we het blad met de verf ook
een ander kleurtje geven?

 
Ga met de kinderen in gesprek over de verschillende bladeren. Hoe ziet het

blad eruit, welke kleur heeft het blad en wat zijn toch die lijntjes die we
zien op het blad?

Stempelen met bladeren



Bij slecht weer is het heerlijk om binnen een activiteit uit te voeren. En wat
is leuker dan een activiteit waar we later nog van kunnen smullen?

 
Van eierkoeken, pindakaas en verschillend fruit kunnen we heerlijke herfst

uiltjes maken. 
Besmeer de eierkoeken met pindakaas. Vervolgens kun je het fruit erop

leggen, wat door de pindakaas blijft plakken. Hieronder vind je een
voorbeeld, al is een uiltje gemaakt van ander fruit net zo mooi en lekker. 

 
 

Herfst uiltjes



Kiki vindt het heerlijk om in het bos te zijn. Ze zoekt bladeren, verzamelt
eikeltjes en telt de eekhoorns die ze tegenkomt. Die zitten vaak tussen de

bladeren verstopt. Kun jij alle 4 de eekhoorntjes vinden in het bos? 

De eekhoorn is verstopt



Tijd om op pad te gaan. In de herfst valt ontzettend veel te beleven. De
blaadjes aan de bomen kleuren van groen naar rood, oranje of bruin.

Kastanjes vallen van de boom en er liggen verschillende eikels op de grond. 
 

Met al deze spullen kun je een hoop. Je kunt ze verzamelen in een bak, of je
kunt er een herfststukje van maken die je vervolgens op tafel of een kast

kunt zetten.  
 

Je kunt van alle materialen verschillende vormen maken, om zo het
herfstuk te maken. Iedere vorm is goed. Richt je tijdens het maken van het
herfststukje samen met de kinderen op de kleuren, vormen en materialen

die je tegenkomt. 

Herfststuk


