Groep 5 t/m 8
Natuur en taal

Boom zoeken

Spel waarbij een kind één boom kiest op grond van drie
verschillende kenmerken. De andere kinderen raden om de
beurt welke boom het is.

Materialen
Geen

Inleiding

Ieder mens is uniek. We hebben wel of geen haar, krullen, stijl
haar, met een slag of kroeshaar en ons haar wordt op verschillende manieren geknipt en gedragen. Ook bomen zijn uniek.
De ene boom heeft misschien veel takken, de ander weinig en
heeft wel of geen blaadjes. Ook de vorm, grootte en kleur kan
verschillend zijn. Kun je makkelijk individuele bomen onderscheiden temidden van alle andere bomen?

Naar buiten

Ga met de kinderen naar buiten in groepjes van maximaal 12 kinderen. Ieder groepje wordt
begeleid door een begeleider die toeziet of het spel goed gespeeld wordt.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Zoek een plek waar verschillende soorten bomen staan.
Alle kinderen gaan naast elkaar staan (zonder elkaar aan te raken) met de rug naar de
bomen.
Het meest rechtse kind draait zich naar de bomen toe en kiest een boom uit op grond
van drie opvallende kenmerken.
Hierna draaien de andere kinderen zich om en vertelt de gene die de boom gekozen
heeft (“de kiezer”) welke kenmerken de boom heeft.
Het kind links naast de kiezer mag 1x raden welke boom het is. Als het fout is mag er
1 extra aanwijzing worden gegeven (bijvoorbeeld: “ mijn boom is groter).
Degene die het fout had stapt uit de rij en gaat rechts naast de kiezer staan.
Het volgende kind neemt nu de lege plaats in links naast de kiezer en mag als tweede
raden. De anderen schuiven op.
Wanneer de boom geraden is mag de winnaar op de meest rechtse plaats gaan staan
en draaien de anderen zich weer om.
Het spel begint weer opnieuw.

Afsluiting
Deze activiteit kan worden afgesloten met een
kringgesprek. Was het raden van de bomen
makkelijk of moeilijk, waren er behalve verschillen tussen de bomen ook opvallende overeenkomsten?
Uit de NatuurWijs reeks ‘NU naar buiten’
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