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Uitgeverij Lemniscaat 



We horen allemaal bij de natuur  
en de natuur hoort bij ons allemaal 

In Het Schitterende Samen Boek viert Yuval Zommer op zijn manier hoe de  mens en de natuur 
op de meest bijzondere wijze verbonden zijn. 
 
Van de lucht die we inademen tot het eten dat we krijgen, van de avonturen die we beleven tot 
het plezier dat we ervaren, alles heeft tot in het diepst van ons wezen te maken met onze band 
met de natuur. En hoe meer we die band weer versterken, hoe beter we onszelf leren kennen. 

Hij draagt dit boek op aan alle kinderen die graag in bomen klimmen, op blote voeten buiten 
rennen, in plassen springen, naar beestjes zoeken, met de vogels mee zingen, sneeuwvlokken 
proeven en sterren tellen. 
 
Want we horen allemaal bij de natuur en de natuur hoort bij ons allemaal… 
 
Het Schitterende Samen Boek staat vol met informatie, feitjes en bijzondere weetjes. 
Wist je dat zeeotters elkaars hand vasthouden, net als mensen? 
Dat heremietkreeften een huis hebben? 
En dat vlinders op tijd naar bed moeten? 
In het boek vind je verschillende thema’s. Bij de onderstaande thema’s zijn suggesties 
geschreven. 
Lees eerst de tekst in het boek samen door voordat je een activiteit uitvoert. 
Veel plezier! 
 
Met wie zijn we? 
Dat weten we niet! Iedere dag ontdekken wetenschappers nieuwe diersoorten in de oceanen en 
regenwouden – en we weten al van het bestaan van miljoenen soorten. Deze levende wezens 
worden in groepen opgedeeld aan de hand van hun overeenkomsten. 
Neem het boek erbij, op bladzijde 7: ‘Met wie zijn we?’ Geef de kinderen de volgende 
luistervraag: Welke groepen dieren hoor je in het stukje dat ik voor ga lezen? Lees het hoofdstuk 
voor en laat de kinderen de vraag beantwoorden. Het antwoord is: zoogdieren, vogels, reptielen, 
amfibieën, vissen en ongewervelden. Noem van elke groep de bijzondere kenmerken. 
Pak een stift en start een mindmap. Schrijf in het midden op een groot blad ‘dieren’. Teken een 
‘tak’ vanuit dit woord en schrijf aan het eind van deze tak: ‘zoogdieren’. Vraag de kinderen 
zoogdieren te noemen. Schrijf de namen van de zoogdieren bij deze tak. Teken een nieuwe tak 
en schrijf hierbij: ‘vogels’. Vraag de kinderen vogels te noemen en schrijf de namen op. Doe 
hetzelfde met ‘reptielen’, ‘amfibieën’, ‘vissen’ en ‘ongewervelden’. 



 
Tip! Verzamel afbeeldingen en tekeningen van verschillende dieren. Sorteer die met de kinderen 
en leg ze bij de juiste tak. Maak de mindmap af, door alle afbeeldingen en tekeningen op de 
juiste plek op te plakken.  
 
 
We zijn allemaal uniek 
Zoek de verschillen. 
Een giraf valt niet alleen op dankzij zijn lange nek – iedere giraf heeft een andere 
vlekkentekening. 
Zoek verschillende afbeeldingen van een giraf. Bekijk die met de kinderen. Zien ze dat elke giraf 
andere vlekken heeft?  Zijn vlekken zijn bruin.  
Suggestie 1: Knip uit verschillend materiaal vlekken. Denk aan: karton, sitz-papier, vloeipapier, 
A4-papier of een lapje katoen/jute. Neem een groot, wit vel papier. Leg hier vier vlekken op. De 
kinderen kijken goed. Daarna sluiten zij hun ogen. Tik een van de kinderen aan. Hij mag een vlek 
veranderen. Hierna openen de kinderen hun ogen. Wie weet welke vlek veranderd is? Breid het 
aantal vlekken uit naar 6 of 8. 
Suggestie 2: Knip uit bruin papier verschillende vormen. Denk aan een cirkel, vierkant, rechthoek, 
driehoek, ovaal, ster, hart. Dit zijn de vlekken. De opdracht gaat vervolgens op dezelfde manier 
als hierboven beschreven. 
 
Oost, west, thuis best 
Om een vrouwtje te lokken weeft de wevervogel een prachtig nest van grassen. 
De kinderen gaan weven. Geef elk kind een stevig karton (formaat A4), een schaar en een 
borduurnaald. Zorg daarnaast voor wol in verschillende kleuren. Knip het karton aan de 
bovenkant met de schaar in. Tussen elk knipje zit telkens 1 cm. Deze knipjes herhaal je aan de 
onderkant, waarbij je zorgt dat elk knipje precies onder het knipje van de bovenkant zit. Maak een 
draad aan de bovenkant vast en span die van de ene naar de andere kant. Tot slot maak je het 
draad aan de onderkant goed vast. 
Kies een gekleurde draad, stop die door het oog van de borduurnaald. Begin nu met weven. Plak 
de draad aan de achterkant vast. Ga onder de eerste draad door, over de volgende draad, dan 
weer onder de volgende, en dit wordt herhaald tot het eind. Daarna weef je terug. Waar de 
draad onderdoor is gegaan, gaat hij nu overheen. Wanneer de draad bijna op is, knoop dan een 
nieuw stuk draad vast. Weef verder, tot het kartonnetje helemaal vol is. Het kartonnetje kan 
verwijderd worden. Leg het weefkleedje in een kommetje. Het nest is klaar. Teken of knutsel een 
vogel en zet die in het nest. 
Tip! Op internet zijn instructiefilmpjes te bekijken over de techniek ‘weven’. 



 
Iedereen praat 
Zwierige zangers 
De Australische liervogel kan andere vogels nadoen – maar ook autoalarmen, kettingzagen en 
mensenstemmen! Mannetjesvogels lokken vrouwtjes door al deze geluiden te imiteren en erbij 
te dansen. 
Maak met de kinderen verschillende geluiden en bedenk waar de geluiden op lijken. 
Verdeel de groep in tweetallen. Eén tweetal verlaat de ruimte. De andere tweetallen bedenken 
elk een geluid. Hierna splitsen de tweetallen zich en zoeken ze een plek in de ruimte. Het 
tweetal dat de ruimte verlaten heeft, komt terug. Ze gaan op zoek naar de kinderen die bij elkaar 
horen door om de beurt twee namen te noemen. Deze twee kinderen maken hun geluid. Horen 
ze bij elkaar? Als ze niet bij elkaar horen, wordt er verder gezocht. 
 
Regendag 
Waterproof 
Vlinders hebben een speciaal laagje op hun kwetsbare vleugels om ze tegen regen te 
beschermen. Als een regendruppel een vleugel raakt, spat hij in allerlei spettertjes uiteen. 
Bekijk de bijbehorende bladzijde in het boek. Vertel de kinderen dat zodra een regendruppel een 
vleugel of paraplu raakt, hij uit elkaar spat. Noem een woord: dit is een regendruppel die uit 
elkaar spat in woorden met dezelfde eindrijm. Vraag de kinderen op dit woord te rijmen. Voor elk 
rijmwoord dat ze bedenken, wordt er een regenspetter neergelegd. Gebruik hiervoor doppen of 
knopen. 
Suggesties voor woorden: regen, plas, nat, staart, huis 

Wonderbaarlijk water 
Kan iets bestaan zonder water? 
Alles wat leeft – van het kleinste zaadje tot de grootste blauwe vinvis – heeft water nodig om te 
overleven. Mensen kunnen niet langer dan drie dagen zonder. Voor planten en dieren die in 
droge klimaten leven kan het erg moeilijk zijn om drinkwater te vinden! 
 
Speel spelletjes met elkaar: 
 
Drankbezorger 
De zandhoender draagt met zijn veren water naar hun kuikens. 
Vijf kinderen gaan achter elkaar in een rij staan. Het voorste kind vult een beker met water. De 
gevulde beker wordt over het hoofd doorgegeven naar het achterste kind. Dit kind leegt de 
beker in een emmer. 



Na een bepaalde tijd wordt gekeken hoeveel water door de zandhoender is bezorgd.  
 
Dorstlesser 
In de winter is er maar weinig vers water in de koude Gobiwoestijn. 
Zet een parcours uit met banken, hoepels en/of pionnen. Leg aan het einde enkele proppen 
papier. Dit is de sneeuw in de Gobiwoestijn. De kinderen zijn kamelen. Ze moeten soms sneeuw 
eten in plaats van water drinken. Om de beurt leggen de kinderen het parcours af. Aan het eind 
vinden ze sneeuw. 
 
Kiene kevers 
De Namibische woestijnkever hoeft nooit naar water te zoeken. 
Verzamel een aantal voorwerpen waar je water in kunt doen. Denk aan: beker, glas, gieter, pan, 
litermaat, vaas, kom. Leg deze voorwerpen bij de watertafel of een grote bak met water. Laat de 
kinderen spelen met water. 
 
Zandbad 
In plaats van gewoon water te drinken, gaat de bergduivel nadat het heeft geregend in vochtig 
zand liggen. 
Rol de dikke mat uit of leg matten klaar. De kinderen zijn bergduivels en mogen vrij gaan rollen. 
 
Familiezaken 
Wat is een familie? 
Een mensenfamilie kan uit allerlei verschillende verwanten bestaan, zoals ooms, tantes, neven, 
nichten, grootouders en soms zelfs stiefgezinnen. Net als mensen leven veel dieren samen met 
hun familieleden en blijven ze hun hele leven in de buurt van oudere verwanten. 
Laat een gezinsfoto zien. Vraag de kinderen wie erop staan. Houd een kringgesprek. 
Suggesties voor vragen: 
- Wie wonen er bij jou thuis? 
- Hoeveel broertjes/zusjes heb je? 
- Zijn er nog meer mensen in jouw gezin? 
- Welke familieleden heb je? 
- Wat doe je samen met je familie? 
- Wat is een familiereünie? 
- Bij wie van de familie ga je graag logeren? 
- Wie komt er wel eens bij jullie op bezoek? 
- Wie komt er op jouw verjaardag? 
- Wat doe je graag met opa en oma? 



 
Gefeliciteerd! 
In cirkels groeien 
De leeftijd van een boom kun je zien als je hem omhakt: door het aantal jaarringen in zijn stam te 
tellen. Een van de oudste bomen ter wereld is een venijnboom in Wales – die is waarschijnlijk 
meer dan 4.000 jaar oud. 
Bekijk de bijbehorende bladzijde in Het Schitterende Samen Boek. Hoe oud was deze boom? Tel 
samen met de kinderen de jaarringen. Zorg voor een aantal houtschijven met een verschillend 
aantal jaarringen of maak zelf houtschijven door in cirkels een verschillend aantal ringen te 
tekenen. 
Hou oud waren deze bomen? Tel samen met de kinderen de jaarringen. Welke boom is niet zo 
oud geworden? Leg de jaarringen op volgorde van jong naar oud. 
 
Opgroeien 
Hoe wordt een baby een volwassene? 
Al het leven op aarde begint klein en wordt langzaam groter. Dieren maken veranderingen door 
terwijl ze ouder worden – net als mensen die beginnen als baby, dan kind worden, vervolgens 
tiener en uiteindelijk volwassene. 
Kikkers beginnen hun leven als eitjes: kikkerdril. De eitjes worden kikkervisjes en na vijf weken 
krijgen ze pootjes. Zoek op internet een filmpje over de levenscyclus van de kikker en bekijk dat 
samen met de kinderen. Na twee jaar zijn de kikkers volwassen. 
Schrijf buiten de getallen 1 t/m 12 op het speelplein. Noem een getal en de kinderen springen 
als kikker naar het juiste getal. 
Variatie: 
- Noem een getal en de kinderen tellen er een sprong bij op. 
- Noem een getal en de kinderen halen er een sprong van af. 
 
De natuur opzoeken 
Buiten zijn is leuk, absoluut. Maar wist je ook dat het goed voor je is? 
Wie vaak in de natuur is, wordt gezonder, gelukkiger en zelfs slimmer. 
Organiseer een speurtocht. De kinderen volgen spoortekens en komen dan op een eindpunt.  
Suggesties: 
- Spoortekens van wol of kleurde kaartjes 
- Pijlen, die de looprichting aangeven 
- Een kralensnoer. Van tevoren spreek je af wat de betekenis van elke kraal is. Bijvoorbeeld: een 
rode kraal is rechtsaf, een blauwe linksaf en bij een gele kraal loop je rechtdoor. De kinderen 
kijken bij elke kruising van wegen wat ze moeten doen. 



- Smileys. Maak van bierviltjes smileys. De stand van de ogen vertelt hoe de kinderen lopen. 
Staan de pupillen naar links, dan gaan ze linksaf, staan ze naar rechts, dan slaan ze rechtsaf en 
staan ze in het midden, dan lopen ze rechtdoor. 
Leg op het eindpunt een leuke verrassing klaar. 

Samenwerken 
Waarom werken we samen? 
Soms lukt het niet om iets alleen te doen. Dan hebben we de hulp nodig van onze familie, 
vrienden of klasgenoten. Als we samenwerken noemen we dat ook wel ‘teamwork’. In de natuur 
werken ook allerlei soorten dieren samen om elkaar te helpen, net als mensen. 
Verdeel de groep in tweetallen. Geef elk tweetal een bal of ballon. Ze klemmen die tussen zich 
in door er met hun buiken tegenaan te duwen. Zo lopen ze samen naar de overkant. 
Variatie: zorg voor een hindernis in het midden van het pad, die het tweetal samen moet 
overbruggen. 
 
In de rui 
Herfstveranderingen 
In de herfst verliezen bepaalde bomen hun bladeren. Daardoor hebben die bomen tijdens de 
koude wintermaanden minder water en energie nodig. 
Elk kind krijgt een blad met een kale boom. Leg een aantal groene en/of bruine dopjes of knopen 
op elke boom. Dit zijn de bladeren. Neem de 1,2,3-dobbelsteen erbij. Dobbel om de beurt en pak 
het aantal bladeren gelijk aan het aantal gegooide ogen. Ga door tot alle bladeren van de boom 
zijn. Wie heeft als eerste een kale boom? 
 
Onderweg 
Zijn we er al? 
Mensen reizen de hele wereld rond om een veiligere plek te zoeken, op vakantie te gaan en om 
vrienden en familie op te zoeken die in andere landen wonen. 
Zijn er kinderen op vakantie geweest? Welk land hebben ze bezocht? 
Leg een wereldkaart in de kring en zet een poppetje neer in het land wat bezocht is. 
Kies een land uit. Leg vanuit Nederland een pad van 30 dopjes, knopen of ronde vouwblaadjes 
naar dat vakantieland. Zet een poppetje aan het begin van het pad, in Nederland. Om de beurt 
gooien de kinderen met de dobbelsteen en verplaatsen het poppetje het aantal gegooide ogen. 
Op die manier komen ze in het vakantieland aan.  

Vrolijk voedsel verzamelen 
Kunnen we eten vinden in de natuur? 
In de natuur verzamelen dieren hun eigen maaltje. Ze zoeken naar voedsel dat in hun 



leefomgeving groeit of leeft. 
Lees het stukje ‘Voorraad aanleggen’ voor van de bijbehorende bladzijde van Het Schitterende 
Samen Boek. Vertel dat mensen ook een voorraadkast hebben. 
Schrijf de volgende opdrachten op een strook papier en stop ze in een kast: 
- Noem een groente. 
- Noem iets waarmee je je boterham kunt beleggen. 
- Noem iets wat je warm kunt eten. 
- Noem een vrucht. 
- Noem iets wat je koud kunt eten. 
- Noem iets wat je kunt drinken. 
 
Bekijk de eerste opdracht. De kinderen bedenken antwoorden. 
 
Seizoenen verstrijken 
Zoek de bladzijde op in Het Schitterende Samen Boek. Lees de tekst voor. Leg de kinderen uit 
dat de aarde om de zon draait en dat we daarom vier seizoenen kennen: lente, zomer, herfst en 
winter. 
Verzamel voorwerpen die kenmerkend zijn voor de seizoenen.  
Suggesties: 
- lente: vogelnest, ei, bloem, lammetje 
- zomer: bikini, zonnebril, strandlaken, korte broek 
- herfst: eikel, paraplu, regenjas, paddenstoel 
- winter: das, handschoenen, slee, schaatsen 
Leg alle voorwerpen door elkaar in de kring. Benoem alle voorwerpen. Vraag de kinderen welk 
seizoen het nu is. Weten ze welke voorwerpen daarbij horen? Leg die voorwerpen bij elkaar. 
Noem een volgend seizoen. Wat hoort hierbij? Herhaal de opdracht. 

Zonaanbidders 
Soezen in de zon 
Katten liggen vaak op een zonnig plekje te soezen. Als ze slapen, daalt hun 
lichaamstemperatuur, dus de zon houdt ze warm. 
De zon zorgt voor warmte. Vraag met welke klank ‘zon’ begint. Laat de kinderen zien hoe je deze 
letter schrijft. Schrijf samen de ‘z’ in de lucht, op de grond of op de rug van een ander kind. 
De kat denkt aan woorden die met de z-klank beginnen. Bedenk samen met de kinderen 
woorden en schrijf ze op een strook papier. Leg de stroken om een gele cirkel. Dit zijn de stralen 
van de zon. 
Breid de opdracht uit door een categorie te noemen waarin de woorden moeten passen, zoals 



jongensnamen, meisjesnamen, dieren, speelgoed, etenswaren. 
 
Overal lucht 
Planten halen koolstofdioxide uit de lucht en zetten dat om in zuurstof. 
Schrijf de letters die aangeboden zijn op een stuk papier of zorg voor kunststofletters. Bekijk de 
letters en benoem ze met de kinderen. Vertel dat een plant koolstofdioxide omzet in zuurstof. 
Pak een letter. De kinderen bedenken een woord of zoeken een voorwerp dat met deze klank 
begint. Zij zetten de letter om in een woord. 

We zijn allemaal verbonden 
Wat is een ecosysteem? 
Een ecosysteem is een samenleving van dingen die dezelfde omgeving delen.  
Bekijk de bijbehorende bladzijde in Het Schitterende Samen Boek. Een vijver is een ecosysteem 
dicht bij huis. Zorg voor een schepnet, emmer en eventueel een vergrootglas. Ga op zoek naar 
een vijver. Wat zie je daar allemaal? Haal een hoeveelheid water uit de vijver. Welke diertjes 
vind je in het water?  
Tip! Zorg voor een blad met afbeeldingen. De kinderen kijken of die dingen bij de vijver te vinden 
zijn. 
 
De wereld draait door 
Speciale schaduwen 
Wist je dat je schaduw anders is als je je ergens anders op aarde bevindt? 
Geef de kinderen de opdracht een voorwerp in de ruimte te zoeken. Neem de kinderen op een 
zonnige dag mee naar buiten. Laat ze het voorwerp op een plekje zetten. Zien ze de schaduw? 
Geef de kinderen stoepkrijt. Ze trekken de schaduw van het voorwerp om.  
Verzamel alle voorwerpen en deel ze opnieuw uit. De kinderen gaan op zoek naar de 
schaduwtekening. 
 
Poepplaneet 
Een lekkere bal… poep 
Als een mestkever olifanten- of neushoornpoep tegenkomt, maakt hij er snel een balletje van en 
rolt dat weg.  
Zet een parcours uit met banken, hoepels en pionnen, et cetera. Aan het einde van het parcours 
maak je een goal. Vertel de kinderen dat zij mestkevers zijn en dat iedere bal een balletje poep is. 
De mestkevers gaan balletjes poep naar hun nest rollen. De kinderen rollen een bal over een 
bank, tussen pionnen en hoepels door naar het nest (de goal). 
 



Bijzondere botten 
Waar heb je botten voor? 
Ieder mens heeft een skelet dat uit allerlei verschillende soorten botten bestaat. Deze botten 
geven ons lichaam vorm en zorgen ervoor dat we ons kunnen bewegen. 
Lees het hoofdstuk over botten in Het Schitterende Samen Boek. Ons geraamte kent 
verschillende soorten botten. Knip zes botten uit wit papier. Nummer ze van één tot zes en leg 
ze op een rij. Wijs je arm aan en vertel dat het tweede bot van een arm is. Vraag een kind het 
tweede bot aan te wijzen. Daarna wijs je het onderbeen aan. Daar zit een scheenbeen. Dat is het 
vierde bot. Wijs een ander kind aan dat dit bot uit de rij kiest. Ga verder en vertel waar in het 
lichaam zich botten bevinden, en oefen de rangtelwoorden. 
 
Superslim 
Wie is de slimste? 
Ieder mens heeft hersenen. Die gebruiken we om creatief te zijn, problemen op te lossen en te 
ontdekken hoe we dingen kunnen maken en leren. 
Speel met de kinderen een quiz. De quiz gaat over het hoofdstuk Superslim. Neem de tekst uit 
Het Schitterende Samen Boek samen met de kinderen door. 
Hang in de ruimte een rood en een groen papier een eind uit elkaar op. Rood betekent dat de 
bewering fout is, groen betekent dat het waar is wat er gezegd wordt. Geef de kinderen een 
bewering. Zij rennen naar de juiste kleur. Controleer samen wie er op de juiste plek staat. 
Suggesties: 
- Ieder mens heeft hersenen. (waar) 
- Een dolfijn is het domste dier. (niet waar) 
- Een eekhoorn kan dieren voor de gek houden. (waar) 
- Een dromedaris is een van de slimste dieren. (niet waar) 
- Een octopus eet graag een kokosnoot. (niet waar) 
- Het zwarte kaketoemannetje is een vogel. (waar) 
- Mieren sjouwen graag blaadjes naar hun nest. (waar) 
- Werkmieren zijn een beetje lui. (niet waar) 
 
Zinnige zintuigen 
Gered door het gehoor 
De grote wasmot kan zo goed horen dat hij in het donker aan roofdieren zoals vleermuizen kan 
ontsnappen. 
Speel een tikspel. Wijs een kind aan dat roofdier is. Het roofdier ligt te slapen op een mat.  De 
andere kinderen zijn wasmotten. Wanneer het roofdier wakker wordt, brult hij hard en probeert 
de wasmotten te tikken. Zodra een wasmot getikt is, gaat hij op de bank zitten. Zitten er vijf 



wasmotten op de bank en er komt een zesde wasmot bij, dan mag de eerste wasmot terug in 
het spel. Hij mag weer meedoen. 
 
Geven en nemen 
Plasticproblemen 
Helaas zijn veel dingen die we gebruiken van plastic gemaakt, van waterflesjes tot 
tandenborstels. Plastic vergaat niet, zoals papier of voedsel, en blijft bestaan. 
Maak een kunstwerk van een plastic fles door de papier-machétechniek te gebruiken. Geef elk 
kind een plastic fles of laat ze daar zelf voor zorgen. Scheur krantenpapier in repen en maak 
behangselplak. De kinderen smeren de fles in met behangselplak en leggen de repen erop. Hier 
komen enkele lagen op elkaar te liggen. Voor de laatste laag gebruiken de kinderen toiletpapier. 
Laat de ‘ingepakte’ fles drogen. 
Als het werk droog is, maken de kinderen er een kunstwerk van door het te verven, er wol of 
stukjes papier op te plakken of er armen en benen aan te maken, enzovoorts. 
 
Bedtijd 
Moeten we echt gaan slapen? 
Ieder dier heeft rust nodig. Slaap is, net als voedsel, van levensbelang omdat je lichaam dan 
uitrust en zich kan voorbereiden op de volgende dag. 
Vraag de kinderen een lekker plekje op te zoeken en in een fijne houding te gaan zitten of liggen. 
Maak het stil. Zet rustgevende muziek op. Laat de kinderen genieten van dit moment. 
 
Help de natuur 
Hoe kunnen we de natuur een handje helpen? 
Of je nou een balkon hebt, een tuin of alleen wat bloempotten – de natuur is overal om je heen 
en kan je hulp gebruiken. 
Blader naar het laatste hoofdstuk in Het Schitterende Samen Boek. Lees de tekst voor en kijk 
samen met de kinderen naar de afbeeldingen. Houd met de kinderen een kringgesprek. Start het 
gesprek met de vraag: ‘Hoe kunnen we de natuur helpen?’ 
Tip! Bezoek in de omgeving een natuurproject dat extra hulp/aandacht kan gebruiken. 
 
 

 


