NATUURKUNSTWERK MAKEN
In het voedselbos zijn veel
verschillende materialen
te vinden. Takjes die op de
grond liggen, verschillende
blaadjes, of misschien vind
je zelfs wel een kastanje of
eikel. Met deze materialen
gaan we een natuurkunstwerk maken.

Stap 1:

Neem je verzamelbakje mee en ga naar het voedselbos!

Stap 2:

Loop rustig door het voedselbos, langs de boomgaard, de
vijver en alle andere mooie plekjes. Ondertussen verzamel
je alle spulletjes die je mooi vindt in je bakje. Je mag alles
verzamelen wat los ligt en klein is. Een paar dingen plukken
mag ook. Maar alleen als er veel van zijn en er niks kapot
van gaat.

Stap 3:

Wat h e b je n odig?
- ee n ba kj e om d e
ve rz a m elen

sp ulletj es in te

of sm a rtH eb je ee n ca m eread a n m ee om
ph on e, n ee m d ez n.
ee n foto te m a ke

Als je klaar bent met verzamelen en je een bakje vol mooie
materialen uit het voedselbos hebt, begin je met het maken
van je kunstwerk. Zoek een mooie vlakke plek in het bos
waar je je kunstwerk gaat maken. Dit kan overal zijn waar jij
het mooi vindt. Het kunstwerk mag van alles worden.
Misschien heb je iets moois gezien in het voedselbos dat je
wilt namaken. Of misschien maak je liever een fantasieﬁguur. Of een mandala.

Stap 4:

Als het kunstwerk klaar is mag je het achterlaten in het bos.
Dan kunnen de dieren er nog van eten. Of de materialen
gebruiken voor het maken van een nest of schuilplek.
Vergeet niet om een foto te maken van je kunstwerk! Dan
heb je voor altijd een herinnering.

Tip:

Stuur een foto van je gemaakte voedselboskunstwerk naar
info@voedselbosemmeloord.nl Dan delen wij jouw werk
misschien wel op de website of op facebook.
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