
zintuiglijke opdrachtentocht in het bos 
Kabouterpad

OMSCHRIJVING
Kabouterpad bestaat uit een caddie met 10 kabouters, 
44 opdrachtkaarten en heel wat bijkomend materiaal. 
De leerkracht maakt zelf een keuze uit de opdrachten en 
kleeft de bijhorende kaarten op de kabouterfiguurtjes. 
De kabouters worden op voorhand uitgezet langs een zelf 
gekozen route. Als alles op zijn plaats staat kunnen de 
kinderen speuren naar de verschillende kabouterfiguur-
tjes. Zo ontdekken ze telkens een nieuwe opdracht die 
hun zintuigen prikkelt: natuurlijke materialen betasten in 
voelzakjes, ruiken aan bosgrond, proeven van bosvruchten, 
geblinddoekt luisteren naar bosgeluiden, stilletjes dieren 
observeren… Er is keuze voor alle seizoenen.  

DOELGROEP
BKV: 2de en 3de kleuter
Blankaart & Gavers: kleuters
PB & Voelsprieterij: kleuters en 
1ste leerjaar lager onderwijs

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum en  
minstens 1 leerkracht of  of 

PERIODE maart – juni en 
september – november

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

 Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum
 Zelf begeleiden mogelijk na afspraak • gratis 

 Enkel zelf te begeleiden • gratis

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld    
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart    
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek  
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart  
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers  
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Kabouterpad
Het Kabouterpad is een plezierig natuurzoekpad voor
kleuters en kinderen uit het eerste leerjaar. 

Kinderen en vooral kleuters worden erg aangesproken 
door sprookjes, mysterieuze figuren en verrassende 
verschijningen. Zo spreken ook kabouters erg tot hun 
verbeelding. Het Kabouterpad speelt hierop in. Kabouters 
wijzen immers de weg bij de verkenning van de omgeving. 
De kinderen zijn als het ware bij hen ‘te gast’. Kabouters 
houden van planten en dieren en gaan er zorgzaam mee 
om. Deze houding wordt op de kleuters overgedragen. Ze 
leren de omgeving zien door de ogen van kabouters.  

Het Kabouterpad bestaat uit een caddie vol veldwerkma-
terialen waarmee de kinderen aan de slag kunnen om de 
opdrachtjes tot een goed einde te brengen. Tien kleurrijke, 
op voorhand uitgezette kabouterborden wijzen de plaatsen 
van de opdrachtjes aan.  Deze opdrachtjes worden op voor-
hand aangebracht en geselecteerd op basis van vaardighe-
den, omgevingsfactoren en tijdsbeschikking. 

Er zijn opdrachtjes om te voelen, te proeven, te zien, te 
horen, te ruiken, te zingen, uit te beelden,... Prikkelend en 
belevend worden zo alle zintuigen aangesproken. Boven-
dien zijn de kinderen behoorlijk actief bezig. 

Je weet toch dat er vele soorten kabouters bestaan: gekke, 
droevige, blije, stoere, zeemzoete, dorstige, kleddernatte, 
aardige, prikkerige, treurige en... 

Zij laten dan ook elk op hun beurt de kinderen zingen, 
dansen, dichten, springen, meten, zoeken, lopen, vertellen, 
huppelen, graven, snuffelen, kruipen, voelen, kijken, schat-
ten, neuriën, nabootsen, waarderen, in groepjes werken ... 
kortom, ontdekkend en ervarend leren.

Het Kabouterpad kan worden uitgezet in elk bos- of bo-
menrijke omgeving. In bepaalde bezoekerscentra werd het 
parcours reeds uitgezet, wat de voorbereiding vereenvou-
digd.

De tijd die je kunt besteden, kan erg variëren. De leer-
kracht kan zelf bepalen hoeveel opdrachten er kunnen 
worden afgewerkt kunnen worden. Dit is afhankelijk van 
de leeftijd van de kinderen, de grootte van de groep, het 
weer... Ervaring leert ons dat ongeveer 10 opdrachten 
voldoende is.  

Dit educatief project werd ontwikkeld door de dienst na-
tuur- en milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen.


