08 Geblinddoekt boom herkennen
Handleiding voor begeleiders

Bomen verschillen onderling zoveel van elkaar dat je ze
blind kunt herkennen.
Geen 2 eiken zijn hetzelfde. Die verschillen kunnen op allerlei manieren gevonden worden. Om deze verschillen op
te sporen gebruiken de kinderen alle zintuigen behalve hun
ogen. Deze werkvorm legt de kiem voor verwondering over
de enorme variatie in de natuur.
Tijdsduur:
15 á 20 minuten

Materialen:
blinddoeken ( 1 blinddoek/theedoek per 2 kinderen)

Terrein:
Een terrein waar bomen staan die veel van elkaar verschillen. Denk aan verschillende bomen ( eik, berk, enz) of bomen die veel van elkaar verschillen (ook al zijn het allemaal
eiken). Zorg dat er geen prikstruiken staan.
Leerdoelen:
De kinderen leren en ervaren dat alle bomen verschillend
zijn. Kinderen weten dat je door met je handen te voelen je
informatie over een boom kunt verzamelen. Kinderen kunnen bomen herkennen en dit gebruiken bij het oriënteren.

Spelregels / uitleg:
Vertel dat ze in tweetallen gaan werken. ( je kunt ze ook zelf
in tweetallen indelen). “Om de beurt krijgt één een blinddoek om en is de ander de begeleider. De begeleider brengt
de blinde naar een boom. En laat hem daar goed voelen,
ruiken ect. Breng de blinde terug naar de beginplek. Verwijder de blinddoek en laat de blinde de boom terug zoeken.
Hij mag maar 1 keer ( of in ieder geval een beperkt aantal
keren) de boom aanwijzen. Geef niet te snel op bomen raken
zelden zoek. Daarna ruilen de kinderen van rol. Doe dit een
paar keer. Wat voor verschillen voel je?
Wijs erop dat de begeleider verantwoordelijk is voor de
blinde. Rennen mag absoluut niet. Om te voorkomen dat
de blinde tegen een tak loopt moet hij een beschermarm
voor zijn hoofd houden terwijl ze rond lopen. De tweetallen
lopen naast elkaar en de begeleider houd de blinde met een
arm om de schouder of bij de elleboog vast. Zo voorkom je
getrek, dat bij hand-in-hand lopen kan ontstaan. Je kunt het
voor de blinde moeilijker maken, door hem een paar keer
rond te draaien of een omweg te nemen.
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08 Geblinddoekt boom herkennen
Voor struiners

Bomen verschillen onderling heel veel van elkaar. Vaak
zie je dat zo. De ene boom is dik en die andere boom
heeft veel takken. Maar zelfs als je niets zou zien kun je
de verschillen goed vinden, je hebt immers nog 4 andere
zintuigen.
Kun jij ook blindelings een boom terug vinden? Doe de
test: maak tweetallen, 1 krijgt een blinddoek om. De
ander begeleidt degene met blinddoek tijdens een korte
wandeling naar 1 boom die de blinde moet bevoelen en
besnuffelen. Keer na de wandeling terug op de beginplek.
Kan de geblinddoekte raden welke boom hij heeft gevoeld?
Let wel de blinde kan niets zien en is misschien een
beetje bang. De begeleider moet dus wel goed begeleiden. Let ook op takken bij de voeten en natuurlijk
bij het gezicht.

Nodig: 1 theedoek. Tweetallen kinderen.
Vragen:
• Vond je het eng om geblinddoekt te lopen?
• Kon je de boom vinden?
• Waaraan heb je de boom herkent?
• Heb je ook tijdens het lopen opgelet?
• Welke zintuigen heb je gebruikt?
• Wat vond je leuker de blinde spelen of het begeleider
zijn?
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