
INSTRUCTIE KAUW LEERT VLIEGEN PAD Groep 1-2-3 (voor groep 4 met raadsel) 
 
Welkom in de Natuurtuin, groet aan de leerkracht en de ouders. Voorstellen van jezelf 
en de vrijwilligers. Ga naar de bankjes bij de Amerikaanse eik. 
 
1. De kinderen in de stemming brengen om ‘als kauw’ de opdrachten te gaan uitvoeren.   
     
2. Inhoudelijk het pad uitleggen. 
 

1. Ideeën om de kinderen in de stemming te krijgen: 

 Vertellen over kauw; ze leven net als wij in gezins-, familie- en vrienden 
verband. Hoe leeft een jonge kauw in de zomer; uit het nest, leren 
vliegen, wormen zoeken, dat gaan de kinderen ook doen. 

 Kennen ze een kauw, hoe ziet ie er uit (er is een afbeelding van een 
kauw in de kist) 

 Bij kleuters kun je een toverspreukje opzeggen en ze veranderen in 
kauwen: ze krijgen een zwart verenpak, vleugels,  scherpziende ogen, 
een snavel. 

 Je kunt de kinderen van groep 3-4  met de ogen dicht zich laten 
inbeelden dat ze een kauw worden. 

 
2. Wat moet je de kinderen en de ouders vertellen over de praktische kanten van 

het 
pad: 

 Het pad duurt een uur, om zo laat komen we weer bij de bankjes bij 
elkaar. 

 Op de paden lopen. 

 Kijk ook in het bos. 

 De kinderen gaan in groepjes (samengesteld in de klas) met een ouder 
verschillende opdrachten doen, die door de hele tuin verspreid staan. De 
eerste opdracht wordt aangewezen, daarna mogen ze zelf in willekeurige 
volgorde de andere opdrachten gaan doen. Niet alles hoeft worden 
gedaan. 

 De opdrachten zijn te herkennen aan een bamboestok met een worm 
erop. Aan die stok hangt een opdrachtkaart, voor te lezen door de ouder. 
Bij elke opdracht leren ze iets over de kauw; proeven, voelen, kijken, 
luisteren (zintuiglijke waarnemingen). 

 Elk groepje krijgt een papieren zakje mee om spullen in te verzamelen. 
 
AFSLUITING:  
 
Je kunt bijv. de vraag stellen wat ze in de tuin als kauw ontdekt hebben, wat ze niet 
kenden of nog nooit hadden gezien.  
Als je bij de intro getoverd hebt, moet je ze in de uitro weer terugtoveren in kinderen. 
De verzamelzakjes mogen mee naar de klas. 
Vergeet niet de ouders te bedanken voor het begeleiden. 
Noteer het juiste aantal kinderen en laat de leerkracht een handtekening zetten. 


