
 

Natuur avontuur vertelstenen
Schilder je eigen verhaal op gevonden stenen!
Als je op avontuur gaat in de natuur, dan kom je van alles tegen: mooie veren, 
schelpen, blaadjes, takjes en stenen... heel veel stenen! Deze stenen gaan we 
schilderen en hier vertelstenen van maken. 

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Creatieve ontwikkeling, Motorische 
ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief, Natuur

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

• kiezelstenen 
• acrylverf 
• verfmarkers 
• penselen (rond met een punt werkt het fijnst) 

• kladpapier 
• potlood 
• eventueel transparante lak 
• eventueel pijp van een oude spijkerbroek 
• eventueel koord en naaimachine

Wat heb je nodig?

Informatie vooraf
Het gebruik van kiezelstenen
Je kunt met de kinderen op zoek gaan naar stenen als eerste deel van de activiteit maar je kunt ze natuurlijk 
ook kopen bij een tuincentrum of bouwmarkt.

Het maken van een zakje
In deze activiteit wordt ook beschreven hoe je een zakje kunt naaien. Dit kun je eventueel op de BSO doen 
met de oudsten (die dat leuk vinden). Let goed op de veiligheid bij het gebruik van een naaimachine en let 
op dat er geen jonge kinderen in de buurt zijn!

Het verzamelen van stenen
Ga je zelf op zoek naar stenen? Loop dan met de kinderen door het bos heen of maak een heerlijke 
wandeling bij jullie in de buurt. Zorg er wel voor dat je door de natuur loopt en dat je wel grote kans hebt 
om stenen tegen te komen. Laat iedereen ondertussen zijn eigen stenen verzamelen. Welke stenen komen 
goed van pas in jullie verhaal? 

 



 

Zo maak je de vertelstenen
Spoel eventueel zand of klei van de stenen voor je ze gaat beschilderen. 

Stap 1: Maak een lijst met onderwerpen die met de natuur te maken hebben. Werk er ongeveer twaalf uit in 
kleine schetsjes. Teken echte insecten, dieren, bomen of bloemen na of zoek naar afbeeldingen om je bij 
het tekenen op weg te helpen. Of neem een mooi voorleesverhaal over de natuur als uitgangspunt en teken 
dingen die een rol spelen in het verhaal. Je mag natuurlijk je eigen fantasie ook gebruiken bij het maken 
van de vertelstenen!

Stap 2: Doe kleine hoeveelheden verf opeen bordje en gebruik een smal, rond penseel om je stenen te 
beschilderen. 

Tip: Vind je zo klein schilderen lastig, gebruik dan verfmarkers. Deze zijn verkrijgbaar met verschillende 
puntdiktes en ook kinderen kunnen er gemakkelijk een heel mooi resultaat mee behalen.

Stap 3: Laat de verf drogen.  
Optioneel: Wil je voorkomen dat de afbeeldingen van de stenen slijten, bescherm ze dan met een laagje 
transparante lak. 

stap 1 stap 2 stap 3

Eventueel stap 4a: Naai een zak van een stuk pijp van een oude, afgedankte spijkerbroek. Hierin kun je de 
stenen bewaren. 

Eventueel stap 4b: Stik één kant van de pijp dicht en maak aan de bovenkant een tunnel om er een koord 
door te rijgen.

Stap 5: Leg de stenen ergens neer, gewoon voor de sier of om mee te spelen. Of gebruik ze om een verhaal 
te vertellen! 

Tip: laat de kinderen aan het eind een verhaal vertellen aan de rest van de groep met behulp van hun 
eigen gemaakte vertelstenen. 
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