
 

 

NATUURBELEVING HET HELE JAAR DOOR
 Zomer Herfst Winter Lente 

Bos 

§ Kamp bouwen 

§ Kamperen in de natuur 

§ In de bomen klimmen 

§ Touwenparcours 

§ Nachtspel in het bos 

§ Bramen plukken 

§ Camouflagespel 

§ Blotevoetentocht 

§ Geocaching 

§ Kamp bouwen 

§ Modderbaan 

§ Kriebelbeestjes vangen 

§ Pijl en boog, zwaard of toverstok 
maken 

§ Een vallend blad vangen 

§ Modderdorp 

§ Paddenstoelentocht 

§ Sporen zoeken 

§ Ontdekkingstocht 

§ Sporentocht in de sneeuw 

§ Sneeuwballengevecht 

§ Kruidenpannenkoeken bakken 

§ Geochaching 

§ Een kamp bouwen 

§ In de bomen klimmen 

§ Natuurparfum maken 

§ Ontdekkingstocht 

§ Natuurcoiffure 

§ Camouflage 

§ Knoppenzoektocht  

Park 

§ Figuren maken in hout 

§ Touwenparcours 

§ Van bergen rollen 

§ Watergevecht 

§ Natuurcoiffuur 

§ Klavertjes-4 zoeken 

§ Kamp bouwen 

§ Natuurcoiffure/camouflage 

§ Kriebelbeestjes vangen 

§ Sporen zoeken 

§ Regensilhouetten maken 

§ Spinnentocht  

§ Ontdekkingstocht 

§ Sporen zoeken in de sneeuw 

§ Sneeuwballengevecht 

§ Kruidenpannenkoeken bakken 

§ Sneeuwman maken 

§ Bellen blazen in de vrieskou 

§ Natuurparfum maken 

§ Ontdekkingstocht 

§ Natuurcoiffure 

§ Camouflage 

§ Natuurkunst maken 

§ Weg zoeken met een kompas 

§ Een kamp bouwen 

Grasveld/Zandvlakte 

§ Kampvuur 

§ Kamperen in de natuur 

§ Koken op vuur 

§ Watergevecht 

§ Zonnewijzer maken 

§ Naar de wolken kijken 

§ Een zandkasteel bouwen 

§ Koken op vuur 

§ Kastanjes poffen 

§ Modderbaan 

§ Kriebelbeestjes vangen 

§ Moddertaart 

§ Regendans 

§ Regensilhouetten maken 

§ Een kampvuur maken 

§ Sneeuwman maken 

§ Sneeuwballengevecht 

§ Kruidenpannenkoeken bakken 

§ Een iglo bouwen 
 

§ Natuurparfum maken 

§ Natuurcoiffure 

§ Camouflage 

§ Pijl en boog, zwaard of toverstok maken 

Meer/Rivier/Beekje 

§ Door een beek lopen 

§ Koken op vuur 

§ In de bomen klimmen 

§ Touwenparcours 

§ Watergevecht 

§ Een vlot bouwen 

§ Over beken springen 

§ Over beken springen 

§ Drijven of zinken? 

§ Wateronderzoek  

§ Een modderkasteel maken 

§ Een ijs mozaïek maken 

§ Een mini-zeilbootrace 

§ Een ijs sculptuur maken  

§ Een wandeling langs de 
waterkant 

§ Een dam bouwen (en afbreken) 

§ Sporen zoeken 

§ Steentjes ketsen op water 

§ Kikkervisjes zoeken 

Helling § Van bergen rollen 

§ Een vlieger maken 

§ Een modderglijbaan 

§ Een slakkenrace 

§ Ontdekkingstocht 

§ Sleeën van een berg 

§ Ontdekkingstocht 

§ Van een berg rollen 

Stad § Rechtelijnkaart  

§ Kriebeldiertjestocht 

§ Spinnentocht 

§ In plassen springen 

§ Sneeuwman maken 

§ Windgong maken 

§ Stadsafari  

§ Weg zoeken met een kompas 


