
 

Groot en klein in de natuur
Bij deze activiteit gebruiken we blaadjes om de begrippen groot en klein te 
verduidelijken
Grote blaadjes en kleine blaadjes, zoveel kleuren, geuren en soorten. We gaan 
tellen in de natuur.

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkeling : • Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en ordenen
• Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek, 

Sensomotorische ontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling: Omgaan met 

anderen
• Taalontwikkeling: Mondelinge taalontwikkeling

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar)

Soort activiteit : Natuur, Spel

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen

Wat heb je nodig?
• witte verf
• een groot dik karton
• lijm
• optioneel: fotocamera

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Stimuleer de cognitieve ontwikkeling van het kind tijdens deze activiteit. Het kind sorteert de bladeren van klein 
naar groot. Bespreek samen wat voor natuurlijke materialen jullie gevonden hebben (mondelinge taalontwikkeling). 
Hoe voelen deze materialen? (sensomotorische ontwikkeling). Voert het kind de opdracht in duo's uit, dan 
stimuleer je ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met de fijne motoriek pakt het kind de natuurlijke materialen 
op en sorteert het van klein naar groot. 

 



 

Wat ga je doen?
Stap 1: Zoek samen vijf blaadjes uit die verschillen in formaat. Leg ze neer van klein naar groot en tel samen met 
de kinderen van 1 naar 5. Nummer 1 geeft het kleinste formaat aan, nummer 5 geeft het grootste formaat aan.
Stap 2: Ruik ook eens aan de blaadjes. Ruiken ze allemaal hetzelfde of zit er verschil in?
Stap 3: Verf of schrijf op het kleinste blaadje het cijfer 1 en op het volgende blaadje het cijfer 2, enz.
Stap 4: Geef dan een kind (of laat ze in tweetallen werken) de opdracht om één ding in de natuur te vinden die 
hetzelfde formaat heeft als het blaadje. Het volgende tweetal zoekt twee dezelfde dingen voor bij blaadje twee, 
weer anderen zoeken 3 dezelfde dingen voor bij blaadje drie enz.
Stap 5: Plak de natuurlijke materialen op een groot karton. Op die manier kun je het gemakkelijk ophangen en er 
later op de dag nog eens op terugkomen met de kinderen.

Sommige natuurlijke materialen (zoals bloemen, gras etc.) zullen op den duur verwelken. Je kunt er dus voor 
kiezen om een foto te maken van de collage. Op deze manier kun je het bewaren!

Bron
• https://nurturestore.co.uk

 


