In het sprookjesbos
Sprookjes met activiteiten gericht op
natuurbeleving voor jonge kinderen
Suzanne Wardenaar verzamelde bekende sprookjes zoals
Assepoester, Drie kleine biggetjes, Duimelijntje, Holle bolle
Gijs en bedacht er natuuractiviteiten bij voor kinderen van 4
tot 7 jaar. De activiteiten zijn gericht op zintuigelijke beleving,
het stimuleren van sociale vaardigheden en het ontwikkelen
van creativiteit. Natuurbeleving en milieubewustzijn vormen
de groene draden in het sprookjesbos. Ook in een stedelijke
omgeving is het Sprookjesbos een middel om kinderen in
contact te brengen met de natuur.
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Uit ieder sprookje is een natuurvoorwerp gekozen dat
aanleiding geeft tot gesprekken. Bij Sneeuwwitje zijn dit
bijvoorbeeld appels en bij Pinoccio is hout het natuurvoorwerp.
De taalontwikkeling wordt niet alleen gestimuleerd door het
voorlezen van de sprookjes maar ook door het aangaan van
gesprekken met de kinderen. Om de gesprekken op gang te
brengen zijn voorbeeldvragen opgenomen en achtergrond
informatie over het betreﬀende natuurvoorwerp.
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De activiteiten zijn zowel binnen als buiten uit te voeren en
zijn wisselend van lengte en van karakter. Er zijn
knutselideeen, er wordt gekookt en geproefd, gespeeld,
onderzocht en ontdekt. De meeste activiteiten kunnen met
gratis, natuurlijk- of hergebruikt materiaal uitgevoerd worden.
Ze zijn gericht op zintuigelijke beleving, het stimuleren van
sociale vaardigheden en het ontwikkelen van creativiteit.
Pedagogisch medewerkers, activiteiten- en spelbegeleiders en
docenten kunnen de ideeën uit het boek gebruiken in de
(buitenschoolse) opvang en op school. Voor ouders is het
Sprookjesbos een inspiratiebron voor het ondernemen van
activiteiten.
Suzanne Wardenaar studeerde Pedagogiek waarna zij is gaan
werken in de hulpverlening. Daarna werkte zij in de
kinderopvang. Op dit moment is zij zelfstandige. Haar bedrijf
'Bloeiend' is breed inzetbaar op het gebied van pedagogiek,
educatie en welzijn. Binnen deze domeinen ontwikkelt
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Bloeiend activiteiten en organiseert projecten.
Met illustraties van Saskia Masselink
Meer informatie vind je op: www.inhetsprookjesbos.nl
Een compleet uitgewerkt voorbeeldhoofdstuk: Het lelijke
eendje
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