Doe-tips bij Pauline Oud
prentenboeken
Wat leuk dat je aan de slag wil met de prentenboeken van
Pauline! In deze brief vind je volop inspiratie bij 'Herfst met Fien
en Milo'. Veel plezier!

Breng het verhaal
tot leven
Voorlezen is natuurlijk altijd een
feestje, maar het wordt nog leuker
en waardevoller als je dit op een
interactieve manier doet! Geef
kinderen tijd om op het verhaal te
reageren en breng het boek tot
leven met het gebruik van
voorwerpen die bij het verhaal
passen.

Voorwerpen bij Herfst met Fien en
Milo:
• Eikels, kastanjes etc.
• Herfstblaadjes
• Regenkleding
• Allerhande decoratie
(paddenstoelen,
egel, eekhoorntjes etc)
• Rieten mandje

Bespreek vooraf welke voorwerpen er allemaal liggen en pak de voorwerpen
er tijdens het lezen bij op het moment dat ze in het verhaal aan bod komen.
Na het lezen kun je het boek, samen met de spullen, uitstallen op een tafel of
kastje (op ooghoogte voor de kinderen) zodat een aantrekkelijke thematafel
ontstaat.

TIP: BIJ DIT THEMA
ZIJN PRACHTIGE
WOORDKAARTEN
BESCHIKBAAR VIA
DE WEBSHOP OP
PAULINEOUD.NL

1
Doe-tips 'Herfst met Fien en Milo'
Doe-tips 'Saar in de zomer'

© Pauline Oud/Bertine v Spijk – Letters & spetters.nl
(c) Bertine van Spijk - Pauline Oud

Eropuit! Herfstschatten
verzamelen
alle leeftijden
Niets zo heerlijk als er in dit kleurrijke
seizoen op uit te trekken. Zoek net als Fien
en Milo passende kleding uit en ga fijn naar
buiten!
Kijk eerst samen naar het weer. Wat voor
kleding hebben jullie nodig? Laarzen? Een
paraplu? Of schijnt de zon en heb je
vandaag aan een vestje genoeg? Hele
betekenisvolle vragen die meteen ook de
ontwikkeling van de woordenschat
stimuleren.
Bedenk ook wat jullie mee willen nemen
om jullie schatten in te doen.

Verzamelen maar!
Ga samen naar een mooie plek waar je zoveel mogelijk verschillende
vruchten en noten kunt vinden. Dit kan natuurlijk in een bos, maar een park
of gewoon je eigen dorp kan ook prima geschikt zijn. Vul jullie tas of mand
met allerhande herfstschatten. Benoem ondertussen hoe alles heet en kijk
ook eens naar de prachtige kleuren van de herfstbladeren. Leermomenten in
overvloed!

Knutselen in de herfst:
Bladerketting & spinnenweb
De herfst is een ontzettend veelzijdig seizoen. Er valt enorm veel te zien en
ontdekken en ook wat knutselen betreft kan de inspiratie niet op. Zo kun je naar
aanleiding van jullie herfstwandeling een mooie ketting rijgen van blaadjes.
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Wat heb je nodig?
• Herfstbladeren in
verschillende vormen en
kleuren
• Stevig draad
• Een stompe naald

Aan de slag!

vanaf 2,5 jaar

Bekijk samen de blaadjes die jullie buiten
gevonden hebben en zoek uit welke je voor
de ketting wil gebruiken. Doe de draad door
de naald en laat aan je kind zien hoe je er
een blaadje aan rijgt. Laat je kind vervolgens
(eventueel met wat hulp) een mooie ketting
maken. Leuk om te dragen, maar natuurlijk
ook mooi om in huis te hangen of een plekje
te geven op de herfsttafel!

Met herfstblaadjes kun je
nog veel meer doen! Plak
ze op een groot vel voor
een mooi schilderij,
gebruik ze als mal om te
verven of spatten of leg ze
onder een wit papier en
tover ze tevoorschijn door
er met potlood overheen te
wrijven.
Tip: Bij mooi weer is

het handig om deze
activiteit buiten te
doen. Zorg in elk
En natuurlijk is het geen herfst zonder spinnen! Fien en Milo komen
geval voor kleding die
onderweg een prachtig spinnenweb tegen en dat kun je zelf
ook maken.
vies mag worden en
houd water en een
Wat heb je
nodig?
handdoek bij de hand.

•Wit papier A4 formaat
• Waterverf
• Wit wascokrijtje of een
witte kaars
• Zwarte stift of plakaatverf
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Aan de slag!

vanaf 1,5 jaar

Teken met het witte krijt een spinnenweb op het vel papier. Laat je kind het
vel vervolgens schilderen met de waterverf. Zie je het spinnenweb al
tevoorschijn komen?
Laat jullie werk goed drogen en teken (of schilder) vervolgens een echte dikke
herfstspin in het web.
Let op: het krijt goed dik aanbrengen! De verf mag best waterig zijn.

Naar aanleiding (of juist ter
inleiding) van deze activiteit
is het natuurlijk ook weer
geweldig leuk om buiten op
zoek te gaan naar echte
spinnen. Hoeveel kunnen jullie
er vinden?

Bij mooi weer is
Op ontdekking: wat voel ikTip:
daar?
het handig om deze
activiteit buiten te
Wat heb je nodig?

vanaf 1,5 jaar

doen. Zorg in elk
geval voor kleding die
Schoenendoos
vies mag worden en
houd water en een
Schaar
handdoek bij de hand.

Naast knutselen kun je met
jullie gevonden schatten
nog heel veel meer. Wat
dacht je van een heuse
voeldoos? Zet je zintuigen
op scherp en ontdek de
herfst met je handen.

•
•
• Blaadjes als vulling
• Eikels, kastanjes,
beukennootjes,
dennenappels etc.

Deze activiteit stimuleert de tastzin én de ontwikkeling van de woordenschat
omdat alle herfstvruchten nog eens afzonderlijk benoemd worden.
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Aan de slag!
Knip een gat in het deksel van de
schoenendoos, zo groot dat een
kinderhand er goed doorheen kan. Vul
de doos met blaadjes en verstop
hiertussen allerlei vruchten en noten.
Ga vervolgens om de beurt grabbelen.
Iets gevonden? Probeer zonder te
kijken te raden wat je in je hand hebt.
Daarna mag je vondst uit de doos om
te kijken of je gelijk hebt.

Verwerking: spel herfst lotto
2+
Met de materialen uit de voeldoos kun je heel eenvoudig een lottospel maken.
Maak foto’s van jullie spullen, plaats ze per 6 bij elkaar op een vel. Even printen
en lamineren en het spel kan beginnen! Liever werken naar aanleiding van het
boek? Gebruik dan de lottokaarten uit bijlage 1.
Hoe speel je deze lotto-variant?
Grabbel in de doos. Heb je iets gevonden haal het er dan uit (eventueel kun je
ook eerst weer raden zonder te kijken) en kijk of het op jouw kaart staat. Zo ja,
dan mag je het voorwerp op het juiste vakje leggen. Staat het op de kaart van
de andere speler? Geef het dan aan hem of haar. Wie het eerst zijn kaart vol
heeft is de winnaar!
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Bijlage 1 'Herfst met Fien en Milo'

Lotto

Print de kaarten 2x uit. 1 set laat je heel, van de andere knip je de kaartjes los.
De losse kaartjes zijn te gebruiken voor lotto, maar je kunt er natuurlijk ook
memory mee spelen!

'oliM ne neiF tem tsfreH' spit-eoD
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Tip: Bij mooi weer is
het handig om deze
activiteit buiten te
doen. Zorg in elk
geval voor kleding die
vies mag worden en
houd water en een
handdoek bij de hand.

Bijlage 1 'Herfst met Fien en Milo'

Lotto

Tip: Bij mooi weer is
het handig om deze
activiteit buiten te
doen. Zorg in elk
geval voor kleding die
vies mag worden en
houd water en een
handdoek bij de hand.
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Bijlage 1 'Herfst met Fien en Milo'

Lotto

Tip: Bij mooi weer is
het handig om deze
activiteit buiten te
doen. Zorg in elk
geval voor kleding die
vies mag worden en
houd water en een
handdoek bij de hand.
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Bijlage 2 'Herfst met Fien en Milo'
Kopieerblad 'Tellen met egel'
Voor deze telactiviteit heb je nodig: de egel hieronder & wasknijpers. Print zoveel egels als je
nodig hebt. Met jonge peuters kan tellen tot 5 al voldoende zijn, met oudere kinderen kun je tot
10 gaan. Voorzie iedere egel van stippen (zoals bij een dobbelsteen) en eventueel op de andere
zijde het bijbehorende cijfer. Het is de bedoeling om met de wasknijpers het juiste aantal stekels
op de rug van de egel te zetten. Erg leuk als kringactiviteit, maar kleuters kunnen er ook prima
zelfstandig mee aan de slag in bijv. de rekenhoek.

96
Doe-tips 'Herfst met Fien en Milo'

© Pauline Oud/Bertine v Spijk – Letters & spetters.nl

Bijlage 3 'Herfst met Fien en Milo'
Kleurplaat

Tip: Bij mooi weer is
het handig om deze
activiteit buiten te
doen. Zorg in elk
geval voor kleding die
vies mag worden en
houd water en een
handdoek bij de hand.
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