Groep 5 t/m 8
Natuur en taal

Natuurletterbak
Maak een eigen natuurletterbak met natuurlijke voorwerpen
en richt een tentoonstelling in.

Materialen

Lege eierdozen, verf, kwast, wit potlood, lijm, karton.

Inleiding

Een letterbak of letterkast is een soort lade met vakjes.
Vroeger, toen de drukkerijen nog drukletters van lood
gebruikten, werden de drukletters in laden bewaard.
Nu de loden letters vervangen zijn door digitale
letters, vinden veel mensen het leuk om kleine voorwerpen
ten toon te stellen in de letterbak.
Gebruik voor de letterbak lege eierdozen met een totaal van 24-26 vakjes (voor
iedere letter een vakje, maar X,Y en Z kunnen bij elkaar). Knip eventuele deksels
van de eierdozen. Ieder kind (of tweetal) kiest een kleur en beschildert de eierdozen met die kleur. Lijm, als de verf is opgedroogd de eierdozen op een ondergrond van karton zodat zij niet verschuiven. Schrijf met een wit potlood de
letters uit het alfabet (A tm Z) op de bodem van de vakjes.

Naar buiten

1. Vraag voor iedere letter uit het alfabet een natuurlijk voorwerp te zoeken. Leg de vondsten in het bijpassende vakje van de eierdoos. Let er op dat er geen levende dieren verzameld worden. Voorbeelden van mogelijke vondsten zijn voor A: aarde, B: beukennoot, D:
dennenappel, E: eierschaal, F: fluitekruid, G: gras, etc. Als het moeilijk is om bij sommige
letters meteen iets te vinden mag de opdracht ook creatief worden ingevuld, zoals R:
rood blad of radijsjes uit de (moes)tuin. Een andere optie is een tekening maken, een plaa
tje uit een tijdschrift knippen of iets knutselen, zoals X: twee takjes kruislings op elkaar
geplakt.
2. Maak een tentoonstelling van de letterbak(ken). Is het gelukt alle vakjes in te vullen?

Afsluiting
Welke letters waren moeilijk om in te vullen
en welke makkelijk? Welke voorwerpen uit de
letterbak worden het mooiste gevonden?
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