
 

 

Het is tijd voor de natuur!  
 
Op 5 juni 2020 is het Wereldmilieudag, op deze dag wordt er over de hele wereld  
meer aandacht besteed aan het milieu. Elk jaar staat de dag in het teken van één thema.  
Dit jaar is dat De Natuur  
 
Beleef buiten met je zintuigen!  
Samen met je broer of zus, vader of moeder kun je deze buitenspelletjes spelen en zo ontdekken hoe 
bijzonder de natuur in jouw omgeving is.  
 
Dit heb je nodig:  

 Blinddoek (sjaal of theedoek werkt ook!)  

 Tekenpapier 

 Potlood of stift  

 8 kartonnen bekertjes (of 8 losse eierdoos kuipjes)  
 
Voelopdracht (deze opdracht doe je samen)  

1. Een van jullie doet de blinddoek om.  
2. De ander neemt het geblinddoekte kind mee naar een plek en laat daar iets voelen. 
3. Het geblinddoekte kind krijgt even de tijd om te voelen met zijn handen. 
4. Daarna wordt het geblinddoekte kind weer teruggebracht naar de beginplaats en wordt even 

rondgedraaid, zodat hij niet weet waar hij vandaan komt. 
5. Nu mag de blinddoek af, kan hij terugvinden wat hij zojuist gevoeld heeft?  

 
Luisteropdracht 

1. Ga in het midden van de tuin zitten met een papier en een potlood of stift. 
2. Zet een stip in het midden van het papier, dit ben jij. 
3. Luister nu 5 minuten heel aandachtig naar de geluiden om je heen.  
4. Schrijf alle geluiden die je hoort op.  

Hoor je iets rechts van je, noteer dat dan rechts van de stip. 
Is het ver weg? Dan schrijf je het ook verder weg van de stip, of juist dichtbij, dan noteer je 
het heel dichtbij de stip.  

5. Na 5 minuten heb je plattegrond van geluiden in jouw tuin gemaakt!  
 
TIP:  Heb je deze opdracht samen met iemand gedaan?  

Wissel dan jullie papieren om en luister nog eens 5 minuten. 
Hoor jij dezelfde geluiden? Zet er dan een kruisje bij.  

 
Kijkopdracht (deze opdracht doe je samen) 

1. Neem een aantal tekenvelletjes en een potlood of een stift.  
2. Telkens is er één iemand die tekent en één iemand die raadt.  
3. De tekenaar kiest voor zichzelf iets wat hij of zij wil natekenen.  

Zodra de tekenaar is begonnen met tekenen, mag de ander beginnen met raden.  
Wat wordt hier getekend?  
 

Ruikopdracht (deze opdracht doe je samen)  
1. Verzamel van vier verschillende geurende dingen, steeds twee kleine hoeveelheden in een 

kartonnen bekertje. Van elk geurtje heb je nu dus twee bekertjes.  
2. Laat nu iemand geblinddoekt de geuren bij elkaar zoeken, een geurenmemory.  

 
 


