10 Met aandacht in de natuur
Handleiding voor begeleiders

Mindfulness is populair onder volwassenen en kinderen. Het is eigenlijk niet meer dan alles met
aandacht doen. Aandachtig horen, voelen, ruiken en luisteren. Dat laatste is ook erg handig in de
schoolbanken.
Wat gaan de kinderen doen?
Een paar mindfulnessoefeningen in de natuur. Om heel aandachtig kennis te maken met het
Engelermeer
Wat hebben jullie nodig?
• Een rustige plek
• Bramen (of eventueel rozijnen)
• Blinddoeken
• Belletje
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10 Met aandacht in de natuur
Voor struiners

Wat gaan jullie doen?
Wie weet wat mindfulness is? Door heel veel aandacht
aan de natuur te besteden zie, hoor of ruik je een
heleboel. Laten we het allemaal eens proberen. We zoeken
even een rustig plekje op, onder een mooie boom langs
het grasveld.
Wat hebben jullie nodig?
• Blinddoeken
• Belletje

We doen drie mindfulnessoefeningen:
1. Luisteren
We doen onze ogen dicht en zijn 1 minuut muisstil en we
luisteren. De begeleider houdt de tijd bij en rinkelt na 1
minuut het belletje. Wat zijn onze ervaringen? Hebben we
wat gehoord, gevoeld, wat dachten we erbij? Alles is goed,
niks is raar of verkeerd. Dit kun je overal doen, in een bos,
in het park of het strand, lekker heel goed luisteren

2. Aandacht
Iedereen krijgt een blinddoek om. En iedereen mag zijn
hand ophouden. Daar krijgt iedereen een verrassing op.
En dan begint je het te onderzoeken. Zeg niet wat je denkt
dat je in je hand hebt, maar ontdek in stilte. Hoe voelt het,
glad of rimpelig, zwaar of licht. Hoe ruikt het. En wie durf
dit te proeven. En de laatste vraag: wat hebben jullie in je
hand?
3. Wandelen
Lopen in de natuur. We doen onze schoenen uit en lopen
een stuk op blote voeten. Wat voel je koud of warm, nat of
droog, hard of zacht.

2

