
Voorbereiding post 1

Mens en eik
Groep 1-2-3



Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre
Dit is de digitale voorbereiding op post 1: 
Mens en eik, voor groep 1, 2 en 3.

Inhoud:
• Algemeen
• Verhaal 
• Spel
• Werkbladen
• Opruimen



Algemeen
• Zet een tafel en stoelen voor de kinderen en jezelf klaar bij de post.
• Zorg dat er in de buurt op de vloer of een grote tafel plaats is voor 
de vloerpuzzel.

• Voor de groepen 1, 2 en 3 worden de borden niet gebruikt. 
• Werk je met een combinatiegroep? Gebruik voor groepen 3-4 of 
3-4-5 de PDF voor groep 4.3-4-5 de PDF voor groep 4.



• In het werkboek dat op de 
post ligt vind je achter het 
tabblad ‘Groep 1-2-3’ op 
papier alle informatie over 
deze post. 

• Neem voor het verhaal  
niet meer dan 10 minuten 
en de rest van de tijd voor en de rest van de tijd voor 
het spel.

• Het werkblad kan op school 
worden gemaakt, dit hoeft 
niet op de post.



Verhaal
Op de post willen we de kinderen het volgende duidelijk maken:
• Van eik in het bos tot eikenhouten voorwerp is een lange weg.
• Wij gebruiken in het dagelijks leven vaak (iets van) eikenhout.
Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 worden de infoborden niet Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 worden de infoborden niet 
gebruikt. 



Vloerpuzzel
In plaats van het verhaal bij de borden leg 
je met de kinderen samen een vloerpuzzel 
waarop de weg van eik in het bos tot eiken-
houten voorwerp te zien is. De puzzel-
stukken zitten in een grote bak die onder 
één van de tafels bij de post staat.
Leg het ronde middenstuk met de eik op de vloer, met voldoende Leg het ronde middenstuk met de eik op de vloer, met voldoende 
ruimte rondom. De puzzel is ongeveer 130 cm in doorsnee.
Neem de gelamineerde kaart met tekst die ook in 
de bak zit en lees voor:
Een eik kan een prachtige oude boom worden. 
Maar niet alle eiken worden zo groot en zo oud 
als deze. Ze worden soms gekapt voor het hout. 
Wat er dan allemaal gebeurt, zie je op deze puzzel.
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Geef ieder kind minstens één puzzelstuk en 
laat de groep gezamenlijk de puzzelstukken 
rondom het middenstuk leggen. Let bij het 
aan elkaar passen op de gele en groene eiken-
bladeren, die op de grens van de puzzelstukken 
liggen.
Als de puzzel klaar is, staat de weg van eik 
in het bos tot eikenhouten voorwerp (of in het bos tot eikenhouten voorwerp (of 
papier) in de goede volgorde.
Bekijk dan samen met de kinderen alle 
puzzelstukken in de gelegde volgorde. 
Begin bij de gele streep en volg de 
foto’s op de puzzelstukken met de klok 
mee.
Vertel bij elke foto wat meer. 



Op de gelamineerde kaart in de opbergbak van de puzzel staat tekst 
die je voor kunt lezen (of gebruik je eigen woorden).
De onderwerpen zijn:
2. Eikenbos
3. Kappen van de bomen
4. Vervoer van het hout
5. In de houtzagerij
6. Houtbewerking
7. Allerlei houten voorwerpen7. Allerlei houten voorwerpen
8. Papier
De tekst van de gelamineerde kaart staat ook in het werkboek.
Ruim de puzzel weer op voordat je het spel gaat spelen. 



Spel
Voor groep 1-2-3 wordt het spel 
‘Eikels rapen’ gebruikt. 
Materiaal : 
• Spelbord
• Doos met daarin dobbelsteen, 
6 bekers, verzamelbak, doosje met 
krijt en wisserkrijt en wisser

• Doos met eikels
• Scorebord



Voorbereiding
Leg het spelbord op tafel.
Zet de ronde verzamelbak op 
de foto van de kinderboerderij, 
midden op het bord.
Zet de doos met eikels klaar.
Laat ieder kind een beker kiezen 
en op het bord zetten, op het en op het bord zetten, op het 
beginpunt met dezelfde kleur.
Veeg, indien nodig, het scorebord schoon.
Schrijf bij het cijfer 1 op het scorebord de naam 
van een kind uit het eerste groepje dat je post 
bezoekt. Hierbij vermeld je de totaalscore voor 
het hele groepje na het spelen van het spel. 
Een klas is meestal verdeeld in 5 groepjes, aan het eind van de 
ochtend/ middag heb je dus 5 totaalscores genoteerd.



Vertel: 
Allerlei dieren in het bos lusten graag eikels: zwijn, hert, eekhoorn, 
bosmuis en gaai. Maar ook de hertjes op de kinderboerderij zijn er 
dol op. In de herfst kun je in het bos eikels gaan rapen en die naar 
de kinderboerderij brengen. De mensen daar zijn er heel blij mee!
Spelen
Dit is een samenwerkingsspel, de kinderen proberen als groepje
zoveel mogelijk eikels te verzamelen voor de dieren op de 
kinderboerderij.kinderboerderij.
Kies een kind uit dat mag beginnen. 
Deze gooit met de dobbelsteen.



Het kind gaat zoveel vakjes vooruit als het aantal 
gegooide ogen. Daarbij mag het zijn eigen weg 
kiezen, zolang deze maar over de zwarte lijnen 
gaat. Binnen één beurt heen en terug gaan over 
dezelfde lijn mag niet.

eikel 
verdiend



Voor het veld waar de beker uitkomt, zijn drie mogelijkheden:
- er staat een eikenboom; dan krijgt het kind een eikel uit 
de voorraaddoos in zijn beker

- er staat een houtzwam, vlinder of slak; er gebeurt dan niets

- er staat een bosmuis, eekhoorn, gaai, hert of zwijn; dan geeft het 
kind een eikel uit zijn beker af (geldt alleen als er al eikels in zitten).

Daarna is, met de klok mee, de volgende speler aan de beurt.



Wanneer iemand twee eikels in zijn beker heeft verzameld, is het tijd 

eikels in 
verzamelbak

Wanneer iemand twee eikels in zijn beker heeft verzameld, is het tijd 
om deze naar de kinderboerderij te brengen: als een kind aan de 
beurt is om te gooien, probeert het via de zwarte lijnen in het midden 
terecht te komen. Hierbij mogen ‘ogen’ overblijven. Een kind hoeft 
dus niet ‘terug te lopen’.
Als een kind in het midden is aangekomen, worden de eikels in de 
verzamelbak gedaan. Het kind zet zijn lege beker weer op zijn 
startveld. In de volgende beurt kan het opnieuw eikels proberen te 
verzamelen.



Tijdens het hele spel geldt, dat er per veld maar één beker kan 
staan. Een speler die op een bezet veld uitkomt gaat naar het 
volgende veld.
Omdat dit een samenwerkingsspel is, mogen de spelers elkaar 
helpen met advies (hoe kom je op een veld met een eikenboom? 
hoe vermijd je de dieren die eikels eten?).
EindeEinde
Het spel eindigt wanneer de tijd op 
de post voorbij is. 
Tel samen met het groepje kinderen 
de eikels in de verzamelbak en schrijf 
het aantal bij de naam die je op het scorebord genoteerd had.
Laat aan het einde van de ochtend of middag weten welk groepje de 
meeste eikels verzameld heeft. Dit groepje heeft gewonnen.

einde 
dagdeelna 1 groepje



Werkblad groep 1-2
Voor groep 1-2 zijn er geen 
aparte werkbladen per post. 
In plaats hiervan is er een 
algemene kleurplaat om op 
school te gebruiken.
Wil je het werkblad toch bij Wil je het werkblad toch bij 
het IVN inkleuren, dan zijn 
er kleurpotloden op de post.



Werkblad groep 3(-4-5)
Het werkblad voor groep 
3(-4-5) hoeft niet op de post 
gemaakt te worden. Dit kan 
ook op school gebeuren.
Wil je het werkblad bij het 
IVN maken, dan zijn er IVN maken, dan zijn er 
potloden op de post.
De oplossing van het werk-
blad staat in het werkboek.



Opruimen
Na de laatste groep de vloerpuzzel en het spel opruimen, en 
tafels/stoelen rechtzetten.
De materialen gaan door veel handen. We nemen aan dat 
iedereen hiermee voorzichtig is, maar toch kan er iets kapot gaan 
of kwijt raken. Meld dit s.v.p. meteen bij degene die vanuit het IVN 
de ochtend/middag begeleidt, of bij de leerkracht.de ochtend/middag begeleidt, of bij de leerkracht.
Bedankt voor je medewerking en veel succes en plezier met het 
bezoek aan Het rijk van koning Eik.


