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Fruitwater drinken
Spelen op een groen schoolplein
In de plassen stampen
Pijl en boog maken
Fluiten op een eikendopje
Snorkelen
Verse kruidenthee zetten
Koeien melken
Meedoen aan een natuurwerkdag
Naar nachtdieren zoeken
Geblinddoekt de natuur verkennen
Burlende herten horen
Een modderloop doen
De windrichting bepalen
Wol vilten
Vlierbloesemsiroop maken
In de buitenlucht slapen
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51 De zon zien opkomen
52 Verstoppen in het bos
53 Schelpen zoeken
54 Dierensporen volgen
55 Paddenstoelen bekijken
56 Bramen plukken
57 Zelf appelmoes maken
58 Bloemen of bladeren drogen
59 Schapen aaien
60 Tekenen in het zand
61 Bodemdiertjes zoeken
62 Speurtocht uitzetten en lopen
63 Vogelhuisje bouwen
64 Zaaien
65 De zon zien ondergaan
66 Graan malen
67 Een regendans doen
68 Spelen in de zee
69 Van een duintop rennen
70 Kruidenboter maken
71 Zwerfvuil opruimen
72 Regenwater opvangen
73 Touw maken
74 Natuurvloggen
75 Brandnetels aaien
76 Van oud papier nieuw papier scheppen
77 Muziek maken met stenen of takken
78 Buiten les krijgen
79 De koekoek horen
80 Een moestuin bezoeken
81 Dieren in nood helpen
82 Een afdruk van boomschors maken
83 Rennen door een weiland

Naar buiten!

Naar buiten!
Naar buiten! regio Leiden, Den Haag, Delft en
Duin Horst en Weide organiseren samen met vele
partners spannende buitenactiviteiten, waarbij je
dingen van deze lijst kunt afstrepen.
Wil jij weten waar en wanneer
er buiten iets bijzonders gebeurt?
Check dan de uitagenda op:
kidsproof.nl:
Leiden of Den Haag

‘

NoG 50 DINGEN

die je buiten in de natuur kunt doen
Buiten is van alles te doen en beleef je altijd
iets bijzonders. Ken je de lijst van 50 dingen die
je gedaan moet hebben voor je twaalfde? Vast wel!
Deze lijst is het vervolg.
Nóg 50 dingen die je in de natuur kunt beleven!
Neem deze lijst mee en ga naar een natuurgebied,
het strand of bos. Ook in een park, tuin of een
stukje groen bij jou om de hoek kun je al van alles
doen. Streep ze een voor een af en neem een
mooie vondst of foto als bewijs mee.

