ZINTUIGEN

Jawel, je kunt ook talent hebben voor het gebruiken van je
zintuigen. Met je zintuigen ruik, zie, hoor, voel en proef je.
Misschien kun jij wel heel goed ruiken? Of horen jouw oren de
zachtste geluidjes om je heen? Of kun je heel goed
verschillende smaken proeven? Met onderstaande activiteiten
ontdek je welk zintuig van jou talent heeft.

ZINTUIGEN

VOEL
Maak een pad met allemaal verschillende ondergronden: het
blote voetenpad. Leg bijvoorbeeld achter elkaar: zand,
kiezelstenen, gras, modder, tegels. Doe de kinderen een
blinddoek om en begeleid ze over dit blote-voeten-pad. Laat ze
benoemen wat ze voelen. Hoe voelt het? Glad, koud, warm… Wat
is de ondergrond waar je op staat?
Vind je het leuk? Misschien heb je talent voor voelen?

ZINTUIGEN

PROEF
Maak een bord met allerlei kleine hapjes uit de natuur.
Bijvoorbeeld een aardbei, blaadje sla, tomaat, een rozebottelbloem-blaadje, stukje appel, kruiden uit de tuin, etc. Of laat
kinderen dit voor elkaar maken. Ze mogen het niet van elkaar
zien!
Doe de kinderen een blinddoek om. Laat ze stuk voor stuk raden
wat ze proeven. Is het zoet of zuur? Zout of bitter? Laat ze
ook raden wat ze eten.
Je kunt een cocktail of fruitshake (laten) maken. Proeven
maar: welke ingrediënten zitten er allemaal in?

En? Heb je talent voor proeven?

ZINTUIGEN

RUIK
Verzamel verschillende voorwerpen met verschillende geuren, in
de natuur. Bijvoorbeeld, een roos, aarde, hout, een tomaat,
mos, kruiden uit de kruidentuin. Stop elk voorwerp in een
apart doosje. Maak er een gat in, zodat je in het doosje kunt
ruiken, maar het voorwerp niet kan zien. Doe eventueel een
blinddoek voor. Ruik nu wat er in het doosje zit!
Nummer eventueel de doosjes zodat je kunt opschrijven welke
geur er bij welk doosje hoort. Kleinere kinderen kunnen dit
zeggen of tekenen.
Kinderen kunnen deze activiteit ook met en voor elkaar doen.

Is ruiken één van jouw talenten?

ZINTUIGEN

KIJK
Maak een schilderij of een tekening. Kies eerst een onderwerp.
Bijvoorbeeld de tuin, een plant, de boom voor het huis. Teken
of schilder dit na. Of teken of schilder juist de kleinste
details die je dichtbij ziet. Hang je kunstwerk op zodat
iedereen ‘m goed kan bewonderen.

Vond je dit leuk om te doen? Vergat je de tijd tijdens het
maken? Gaf het je energie? Misschien is kijken of tekenen jouw
talent!

ZINTUIGEN

HOOR
Ga buiten staan of zitten. Bijvoorbeeld in je tuin, op je
balkon, of gewoon op straat. Kies een drukke of rustige
straat. Doe je ogen dicht. Wat hoor je allemaal? Luister ten
minste een minuut.
Kun je vertellen wat je hoort? Je mag het ook opschrijven of
er een tekening van maken.
Je kunt ook nog bedenken: wat voor geluiden zijn het? Zijn ze
hard of zacht? Hoog of laag? Waar komen de geluiden vandaan

Ben je hier goed in? Misschien hebben jouw oren wel veel
talent!

