7b

Landschapsbeleving - voorleesblad

Lees onderstaande tekst voor:
We zitten nu in een grote kring. Jullie zitten met de rug naar me toe. Ik ga jullie vragen stellen over de omgeving.
Over alles wat je ziet, hoort, ruikt of voelt. Alle vragen hebben een nummer. Die nummers vind je ook op het
werkblad. Vul daar de antwoorden in. De antwoorden vind je door je zintuigen te gebruiken. Ze kunnen eigenlijk
niet fout zijn.
Als je nog niet lekker zit, kun je nu nog even goed gaan zitten. Daarna blijf je zitten waar je zit en kijk je recht
voor je uit. Vanaf nu ben alleen ik aan het woord. Daar gaan we.
1. Kijk eerst even naar je rechterbuurman/-vrouw. Geef een knipoog en schrijf op wat voor soort en kleur
haar hij of zij heeft.
2. Kijk naar je linker buurman/-vrouw. Geef ook hem/haar een knipoog. Schrijf zijn/haar naam op.
3. Voel de grond waar je op zit. Hoe voelt die aan? Nat of droog? Warm of koud? Hard of zacht?
4. Peuter een stukje van de grond los. Ruik er aan. Waar ruikt de grond naar?
5. Maak de top van je wijsvinger (met je tong) een beetje nat. Pak een beetje grond tussen duim en
wijsvinger en wrijf het fijn. Wrijf nu de kleur van de grond met je wijsvinger in vakje 5.
6. Waar zit je op? Zit je hoger, lager of even hoog dan de omgeving?
7. Kijk recht voor je uit. Wat is het hoogste voorwerp dat je ziet?
8. Wat is het laagste voorwerp dat je ziet?
9. Wat is het dunste voorwerp dat je ziet?
10. Wat is het dikste voorwerp dat je ziet?
11. Zie je iets waar je in kunt klimmen? Schrijf dit op.
12. Zie je iets met een mooie vorm wat je graag mee zou willen nemen? Schrijf dit op.
13. Welke kleuren zie je zoal? Schrijf er een paar op.
14. Welke kleur zie je het meest?
15. Je zit nu al een tijdje stil. Je mag even gaan verzitten. Hoe voel je je? Heb je het warm of koud?
16. Welk lichaamdeel wordt het meest moe?
17. Kijk omhoog. Schrijf de kleur/kleuren van de lucht op je blad?
18. Kijk omhoog. Zijn er wolken? Bewegen de wolken naar voren, achteren, links, rechts of helemaal
niet?
19. Maak je wijsvinger nat en steek hem in de lucht. Van die kant waar de wijsvinger het koudst wordt
komt de wind vandaan. Is dat van voren, van achteren, van links of van rechts? Of waait het helemaal
niet?
20. Blijf nu 30 seconden omhoog kijken. Wat zie je vliegen? De tijd gaat nu in.
21. Op mijn teken ben je 30 seconden helemaal stil. Doe daarbij je ogen dicht. Onthoud alle geluiden
uit de natuur die je hoort. Schrijf na 30 seconden op wat je allemaal gehoord hebt. De tijd gaat nu in.
22. Hoorde je ook geluiden die door de mens gemaakt worden? Welke?
23. Misschien ruik je ook van alles. Welke geur ruik je het sterkst?
24. We gaan zo stoppen, de laatste vraag. Wat vond je van deze plek?
Na afloop kan desgewenst de activiteit in het algemeen of een aantal vragen specifiek worden besproken
(Kwamen jullie er uit? Waren er moeilijke vragen?), maar het waarnemen staat voorop.
Verzamel de uitgereikte materialen.

