ALLE KINDEREN DE TUIN IN

Een hulpmiddel voor ouders en onderwijskrachten,
om kinderen van alle leeftijden te helpen de tuin te
ontdekken.

BABY’S EN PEUTERS
Het contact maken met de tuin kan al beginnen bij
de allerjongsten.
Met een baby op schoot in de tuin zitten is al een
begin.
De baby neemt zo de omgeving in zich op.
Vergeet niet dat de hersencellen van een baby
keihard werken.
Constant zijn de baby’s aan het leren.
Als de baby wat ouder wordt zijn er al meer
mogelijkheden.
Zo kun je de kleine al wat laten kruipen over het
gras.
Wees niet te bang als de baby wat groen of aarde in
de mond neemt.
Dat is de manier waarop uw kleine zijn wereld
verkent.
Praatles:
Noem de dingen bij hun naam:
Bijvoorbeeld, als u een vlinder ziet, zeg dan duidelijk
VLINDER.
Pluk samen met de peuter een madeliefje in het
gras, en zeg duidelijk BLOEM.

KLEUTERS
Voor kleuters wordt het maken van contact met de
tuin eenvoudiger.
Alleen al omdat het gemakkelijker is om met deze
leeftijdsgroep te praten.
Ook is het goed mogelijk om met kleuters in de tuin
te spelen.
Zelfs is “TUINIEREN” heel goed te doen.
Samen zaad zaaien vinden kleuters leuk, vooral
bonen.
Planten water geven is ook een fijn klusje voor de
kleuters.

TUSSEN KLEUTERS EN TIENERS
Deze leeftijd ligt wat moeilijker.
De kinderen zijn geen kleuters meer maar ook nog
geen kinderen uit groep 7 of 8.
Maar dat hoeft geen probleem te zijn want ook deze
kinderen leren graag.
Alles hangt ervan af hoe je het brengt.
Spelen of tuinieren zoals bij kleuters is een goede
mogelijkheid.
Dat gaat u natuurlijk wel aanpassen aan het niveau
van het kind.
Wat voor spelletjes kunt u met kinderen van deze
leeftijd doen?
HUTTEN bouwen – zelfs ik vind dat leuk al ben ik al
een poosje geen 7 jaar meer.
Denk aan een boomhut. Te gevaarlijk? Of bent u
daar niet zo handig in? Een paar takken op een
dikkere tak knopen vinden kinderen op deze leeftijd
al leuk.

GROEP 8 EN BRUGPIEPERS
Kinderen op deze leeftijd zijn een beetje een
uitdaging. Niet omdat ze geen nieuwe dingen als
tuinieren willen ontdekken. Maar omdat ze in hun
puberlijfje volwassen aan het worden zijn.
U moet ze dus heel anders benaderen. Wat ze
vroeger voetstoots van u aannamen, daar gaan ze nu
tegen in.
Juist daarom is het van belang dat u heel vroeg
begint met kinderen tuinieren te leren, ze te laten
zien hoe leuk de tuin is.
Probeer met deze kinderen iets in de tuin te doen
wat ze interesseert.
In mijn tienertijd was het mode om chloor over je
spijkerbroek te gieten, vooral bij de meisjes.
Zouden de jongens en meiden het leuk vinden om
kleding te verven met kleurstof die uit planten
komt?
Of echte schapenwol te verven? Als de planten waar
de verfstof uit komt ook nog eens zelf gekweekt zijn?
Dus telen de jongens en meiden in het voorjaar geen
bieten of uien. Welnee, ze kweken VERFSTOFFEN om
hun kleding op te leuken.

OUDER DAN BRUGPIEPERS
Deze leeftijd is het lastigst.
Zoals we hierboven al hebben aangegeven, is het
heel belangrijk om kinderen al vroeg in contact te
brengen met de tuin. In groep 2 of 3 of nog eerder.
Nu, op deze leeftijd willen de kinderen, of liever
gezegd de jongeren, nog maar één ding: Chillen, naar
een popconcert, shoppen.
U begrijpt natuurlijk dat dit een stereotype is.
Gelukkig is de praktijk niet zo zwart/wit.
Wat ik bij “GROEP 8 EN BRUGPIEPERS” schreef over
het verven van kleding is ook heel goed toe te passen
op deze leeftijdsgroep.
Op deze leeftijd zijn de jongeren zijn vooral bezig de
“wereld” te ontdekken.
Uit wat voor cultuur komen de jongens en meiden?
Speel daar op in en bezoek eens een hortus. Daar
gaat een wereld voor je open.
De planten zijn er ingedeeld per werelddeel. Het is
leuk voor de jongeren om planten uit hun
“moederland” of het land van hun ouders of
grootouders te zien.
Ook zouden ze smoothies kunnen maken met fruit
en groente uit de tuin. Zelfs als ze de groente of fruit
nu nog niet zelf hebben geteeld. Zo kan hun
interesse ervoor wel gewekt worden.

WAAROM DOP EN ERWT?
Omdat onze kinderen te ver van de natuur zijn
afgedwaald. Ze groeien op met groente uit plastic van de
supermarkt. Stichting Dop en Erwt helpt onze kinderen
weer contact met de natuur te maken, te ontdekken.
Hoe? Met de Dop en Erwt PretTuin te Lelystad, workshops
en “Ontdek en Doe” boekjes. Ideaal voor scholen en
verenigingen. En nog meer, Kijk eens op.
www.dopenerwt.nl
info@dopenerwt.nl
https://www.facebook.com/dopenerwt/

