Zoek allemaal een boomblad.
Leg de bladeren bij elkaar.
Vergelijk de kleuren en vormen.

Ga allemaal op je rug liggen.
Wees heel stil en doe je ogen dicht.
Bespreek daarna wat de kinderen hoorden.

Ga allemaal op je rug liggen.
Wees heel stil en kijk een tijdje naar de lucht.
Bespreek daarna wat de kinderen zagen.

Zoek allemaal iets dat heel hard is.
Voel daarna aan elkaars vondsten.
Wat is het hardst?

Zoek allemaal iets dat heel zacht is.
Voel daarna aan elkaars vondsten.
Wat is het zachtst?

Kikkers, zoals de kikkerkoning, kunnen heel ver springen. Ga
allemaal op je hurken zitten en maak een zo groot mogelijke
kikkersprong.
Wie springt het verst als een kikker?

Kijk met zijn allen of je iets kunt vinden dat Holle Bolle Gijs
graag zou lusten.
Leg al het afval bij elkaar en gooi het in de prullenbak.
Waarom hoort afval in de prullenbak?

Maak je vinger nat en steek hem in de lucht.
Aan één kant voelt je vinger kouder, daar komt de wind
vandaan.
Waar komt de wind vandaag vandaan?
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Waar komt de appel van sneeuwwitje eigenlijk vandaan?
Hoe groeien appels?

Het lelijke jonge eendje komt uit een ei.
Welke dieren komen nog meer uit een ei?

Pinoccio is gemaakt van hout.
Waar komt hout vandaan?
Wat wordt er nog meer van hout gemaakt?

Bij Sjaak en de bonenstaak groeit er een hele hoge plant.
Wat hebben planten nodig om te groeien?

In de bijenkoningin heeft de prinses een lepel honing
gegeten.
Waar komt honing vandaan?
Welke dieren 'maken' de honing?

Klein duimpje was klein, de reus was groot.
Welke tegenstellingen ken je nog meer?
(Donker/licht. Hoog/laag. Droog/nat. Stout/lief.)

Hans en Grietje zoeken het snoephuisje.
Snoep is heel lekker maar niet zo gezond.
Wat is ook lekker en wél gezond om te eten?

Assepoester krijgt een koets gemaakt van een omgetoverde
pompoen.
Van welk fruit kun je nog meer een mooie koets maken?
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De drie biggetjes zijn bang voor de boze wolf.
Waar ben jij bang voor?

Als Pinoccio liegt, dan groeit zijn neus.
Heb jij wel eens iets verteld wat niet waar was?
Hoe vond je dat?

De grootste wens van de kleine zeemeermin is om te
kunnen lopen.
Wat zou jij heel graag kunnen?

Het lelijke jonge eendje wordt gepest omdat hij er anders uit
ziet dan de rest.
Wat vind jij van pesten?
Wat kun je tegen pesten doen?

Als jij kon toveren net als de feeën bij Doornroosje.
Wat zou je dan toveren?

De kikkerkoning wordt een prins als je hem kust.
Wie zou jij wel eens een kusje willen geven?

Stel je voor dat je naar boven klimt in de bonenstaak van
Sjaak.
Hoe zou dit schoolplein/park er dan uitzien?
Wat zou je nog meer kunnen zien van daarboven?

Duimelijntje drijft rond in een bloem.
Aan wie wil jij wel eens bloemen geven? Waarom?
Welke bloemen zou je kiezen?
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De Chinese nachtegaal is een vogelsoort.
Welke vogelsoorten ken je nog meer?
Komen ze in Nederland voor?
(De Chinese nachtegaal niet, een 'gewone' nachtegaal wel)

Doornroosje maakt draden van wol met een spinnenwiel.
Waar komt wol vandaan? (Schaap)
Kleding kan ook gemaakt zijn van katoen.
Weet jij waar dat vandaan komt? (Katoenplant)
En zijde? (Zijderups)

De sneeuwkoningin is een sprookje over de winter.
Weet jij wanneer water bevriest?
Bij welke temperatuur is dat?
(Vriespunt van water is 0 graden Celsius)

Holle Bolle Gijs eet al het afval, maar je kunt afval beter
scheiden.
Waarin kun je afval scheiden en waarom doen we dat?
(Glas, papier, plastic en gft) (Om er iets nieuws van te
kunnen maken)

De kleine zeemeermin wil graag op het land gaan wonen.
Er zijn dieren die zowel op het land als in het water kunnen
leven (amfibieën).
Weet jij welke dieren dat zijn? (kikker, pad, salamander)

Pinokkio is gemaakt van hout en dat is afkomstig van
bomen.
Welke boomsoorten ken jij?
Weet je ook waarom bomen belangrijk zijn?
(Ze geven zuurstof, er leven dieren in)

Hans en Grietje konden de weg niet meer terug vinden
nadat de vogels hun kruimels hadden opgegeten.
Hoe kun je er voor zorgen dat je niet verdwaald?
Wat zou je kunnen doen als je ergens de weg kwijt bent?

De appel van Sneeuwwitje is door de heks giftig gemaakt.
Kun jij dingen opnoemen die eetbaar zijn uit de natuur?
En wat is juist giftig en kun je beter niet eten? (sommige
besjes en sommige paddenstoelen)
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