Vliegenzwam

Kabouterhuisjes

natuur- knutselopdracht

Yoo.rs crea met kids

Ga met de kinderen op zoek naar paddenstoelen. Bekijk de vorm van verschillende soorten.
Stimuleer de fantasie door te laten onderzoeken
welke soorten paddenstoelen geschikt zijn als
kabouterhuisje. Wat is nodig voor een huisje? Een
hoed en een steel?
Na de wandeling kunnen de kinderen zelf een
kabouterhuisje knutselen. Neem een leeg jampotje met de opening naar beneden. Teken er
een deur en raampje op, de kinderen verven de
rest van het potje wit (bv met gesso, dat hecht
op glas). Vorm de hoed van aluminiumfolie en
laat bekleden met papier maché, of kies voor
klei of zoutdeeg. Als het droog is kan de hoed
rood geverfd worden met witte stippen. Plaats
een ledlichtje onder het potje. Er schijnt nu een
gezellig lichtje door de glazen raampjes.

Leer het van de boswachter
Paddenstoelen spreken tot de verbeelding. Mogelijk omdat ze in de herfst
plotseling als bij toverslag uit de grond schieten. Ze groeien zo snel door
celstrekking, waarbij de cellen 10 tot 100x groter kunnen worden door zich
te vullen met water. Daarom zie je veel paddenstoelen in een natte herfst.
De herfst is ook gunstig voor paddenstoelen qua temperatuur en omdat er
veel rottend materiaal is, zoals afgevallen bladeren, waar de paddenstoelen
hun voeding uit halen.
De verbeelding gaat zeker spreken bij de vliegenzwam, rood met witte
stippen, die in sprookjes en verhalen voor kinderen vaak als kabouterhuisje
wordt afgebeeld. Ook de namen van paddenstoelen, zoals elfenbankje, eekhoorntjesbrood en parasolzwam, prikkelen de fantasie.

Op een elfenbankje kunnen
elfjes, maar ook kabouters
uitrusten.
Kabouterhuisjes met een ledlichtje erin
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Eekhoorntjesbrood is heel
geschikt als huisje, zolang
de eekhoorntjes er niet aan
snoepen.

Materiaal: jampotje, gesso, witte en rode
verf en kwast, aluminiumfolie, oud papier en
behangplaksel voor de papier maché (of klei
of zoutdeeg), ledlichtje

Onder een parasolzwam kunnen kabouters schuilen voor
de zon of regen.

Kijk voor meer opdrachten op
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

