
Natuurbelevingsoefening 

 

Boomgezicht 

 

Opzet en doelgroep 

Deze oefening is heel geschikt voor jonge kinderen maar ook oudere kinderen en  

volwassenen hebben er schik in en leren er van. Meestal wordt de oefening in de herfst 

gedaan, maar in andere jaargetijden lukt ze ook prima. 

Er zijn minstens drie fasen: het zoeken van spullen die gebruikt kunnen worden, het zoeken 

van een geschikte stam en het maken van het gezicht. Er kan ook een fase bijkomen: 

verhalen maken en vertellen (zie Instructie). 

 

Voorbereiding 

Zoek een geschikte plaats. Een bos biedt de meeste kansen daarop, maar soms biedt ook 

een tuin voldoende mogelijkheden. Er moeten veel gevarieerde spullen te vinden zijn: 

steentjes, takjes, bladeren, vruchten, etc.  Er moeten bomen staan die zo dik (>10 cm 

doorsnee) zijn dat op de stam een gezicht kan worden geboetseerd.   

 

Materialen 

Maak zoutdeeg van gelijke delen meel, water en zout, en een beetje olie; kneed het tot een 

lekker soepel deeg. 

 

Instructie aan groep 

1. We gaan eerst spullen zoeken die je kunt gebruiken om een gezicht mee te vormen.  

(Doe eventueel voor op de grond hoe je van takjes en steentjes al heel snel een gezicht kunt 

maken.)   

2. Zoek een stam van een boom waar je het gezicht op wil maken.  Gebruik liefst een stam 

waar al min of meer met wat fantasie een soort gezicht te zien is in de vlekken, knoesten, 

spleten en dergelijke. 

3. Iedere deelnemer krijgt een bol zoutdeeg ter grootte van een kindervuist. Plak de spullen 

op de stam met behulp van het zoutdeeg. Eet niet van het deeg: het is vreselijk zout en dus 

super ongezond. 

4. Facultatief: Verzin een verhaal (sprookje) bij het gezicht op je stam. 

5. Maak met je groep een rondwandeling langs de gezichten. Eventueel: laat de maker zijn 

of haar verhaal vertellen. Eventueel: noem de naam van de boomsoort en wijs op de 

kenmerken van de schors. 

6. Ruim alles weer op, laat het bos natuurlijk blijven. In je eigen tuin hoeft dat misschien 

niet en kun je langer genieten van de boomgezichten. Zoutdeeg is nauwelijks schadelijk, de 

eerstvolgende regen  spoelt het weg. (Maar het is niet goed voor honden, dus laat het zeker 

niet achter in losloopgebieden).  

 

Wat is de winst van deze oefening? 

 De deelnemers 

- kijken heel goed wat er allemaal in het bos te zien en te vinden is; 

- bouwen een herinnering op aan die boom, eventueel ook aan die boomsoort. 

 

Varianten  

- Maak een wedstrijdje ervan, met een jury: mooiste, gekste, creatiefste, … Voeg criteria 

toe, bij voorbeeld bonuspunten als je goed gebruik gemaakt hebt van iets van de boom zelf 

(ribbels in de schors, zijtak) in het gezicht.  

- Laat het boomgezicht in groepjes maken. 
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