
TinkelTuin



D
 

it is kikker Anura. 

Zie je zijn hoge troon? Anura is heel machtig.  

Hij is een tovenaar. 





K
 

ikker Anura woont niet alleen in de TinkelTuin. 

 Er wonen namelijk 5 kleine elfen. 

 Roosje, die altijd met haar handen in de planten wroet. 

 Peer, die zijn buikje altijd lekker rond eet. 

 Tijm, die het liefst de hele tijd aan zijn kruiden ruikt. 

 Anemoon, die haar ogen niet kan afhouden van haar prachtige tuin. 

 Lotus, die dol enthousiast luistert naar de muziek van de natuur.

LotusPeerTijm AnemoonRoosje

P.s. Met onze zintuigen kunnen we zien, horen, ruiken, proeven en voelen. 
Duid ogen, oren, neus, mond en huid aan. Gebruik gerust de spiegels van de pergola. 
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E
 

lke elf heeft zijn eigen plekje in de TinkelTuin. 

 De elfen kunnen heel goed planten verzorgen. 

 Kikker Anura is stiekem een beetje jaloers op 

 al die mooie dingen… 

 Gisteren deed hij iets heel dom. 

 Hij sprak een toverspreuk uit! 

 En wat blijkt nu? Er is iets mis met de elfjes…





 
 
 
 
 

 Roosje kan niet meer voelen.  

 Peer kan niets meer smaken. 

 Tijm kan niet meer ruiken.  

 Anemoon kan niet meer zien.  

 En Lotus kan niet meer horen. 

 
 
 “De elfjes zijn heel verdrietig en huilen.  
 ‘Hoe kan dit nu?’ vragen ze zich af.

R
 
oosje, Peer, Tijm, Anemoon en Lotus 

hebben jullie hulp nodig! 
Zoek de elfjes in de TinkelTuin 
en help de betovering ongedaan te maken. 





Snif, snif… dag kinderen, ik ben Roosje. 
Ik voel zo graag aan alles in mijn tuin: de bloemen, de planten, 
de aarde. Ik hou ervan om er met mijn handen over te stre-
len en in te wroeten. Maar nu kan ik dat niet meer. Het is de 
schuld van Kikker Anura. Hij heeft ons betoverd. 
Is het waar wat ik heb gehoord? Komen jullie mij helpen?

Eum, ja, maar eum. Zouden jullie eerst iets willen doen voor 
mij? Ik ben zo verdrietig omdat ik niks meer kan voelen. 
Willen jullie enkele spelletjes spelen in mijn voeltuin? 
Ik zou me al stukken beter voelen als jullie zich hier amuseren.

Ik voel me al veel beter. Hé, mijn vingertoppen tintelen. Het 
is alsof…ja, ik kan terug voelen! Dank u lieve kinderen.  
Jullie hebben de opdrachten goed volbracht! 
Willen jullie nu Peer helpen?”.

Wij zijn op zoek naar tips om de betovering ongedaan 
te maken. Heb jij iets gehoord of gezien gisteren?

Ja, hoor Roosje, dat willen wij wel.

1. Voelpad
Leerkracht vraagt: ‘Hoe zouden we het pad kunnen voelen zonder 
handen?’ Ontdek het pad met blote voeten. 
De bevindingen van de kinderen worden besproken.

2. Voelbol
Materiaal: is aanwezig. 
De kleuters voelen in de voelgaatjes. Nadien zoeken ze planten die net 
zo aanvoelen. Hun bevindingen worden besproken.
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De tuin van Roosje = voeltuin





Hey dag kinderen. 
Ik ben zo blij dat jullie er zijn. 
Ik kan niet wachten om jullie te vertellen dat ik vannacht  
Kikker Anura in mijn tuin betrapte. 
Ik rende nog achter hem aan, maar hij was mij te snel af.

Zouden jullie in mijn tuin willen proeven? 
 Ik kan het niet meer en ik mis het zo!

Wat vonden jullie lekker? Door naar jullie te kijken heb ik 
honger gekregen! Ik ga toch iets eten, al proef ik niks... 
Hé, dat smaakt!

Lieve kindjes, dankzij jullie is mijn betovering verbroken!  
Willen jullie ook Tijm helpen?

1. Proefopdracht
Proef samen met de kinderen een aantal planten. Smaak wordt 
besproken .

De zoute stengel van Chinese bieslook smaakt naar look.
Bessen (zwarte bes, bosaardbei, aalbes) en peren smaken zoet.
De bladsteel van rabarber smaakt zuur.
De blaadjes van pepermunt smaken naar munt en worden bitter als 
je er lang op kauwt.

De jonge bladscheuten van zeekool smaken bitter.
De jonge blaadjes van Brave hendrik en bloedzuring kunnen als  
spinazie gegeten worden.
Oerprei – de voorloper van de prei –smaakt net als prei.
De blaadjes van Grote hardvrucht of Turkse raket smaken naar noten.
De bloemen van Maarts viooltje en Oost-Indische kers zijn eetbaar.
De jonge bladeren van zwartmoeskervel smaken naar selder.
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De tuin van Peer = proeftuin





Ooh, fantastisch dat je mij wil helpen! 
Even denken: die nacht zat ik met mijn neus tussen de planten. 
Ik moest plots heel hard niezen, haatchuu!! En nu kan ik niet 
meer ruiken. Ik word er gek van! 

Aha, ben je daar nu weer sluwe dief! 
Oei sorry, wie zijn jullie?

Hé, ik kan weer ruiken. Joepie! Dank u lieve kinderen.
Zoeken jullie nu de tuin van Anemoon?

Tijm, Tijjmmm?? Oei, zou hij niet thuis zijn?
Maar ruik eens, wat heerlijk. Zou hij het erg vinden mochten

we even in zijn tuintje wat rondsnuffelen?

We komen jou helpen, we zijn op zoek naar tips 
om de betovering ongedaan te maken.
Kan je ons iets vertellen over gisteren?

eigen stem

doe nu de opdrachten!

1. Hoe? Zo!
Materiaal: geen
Leerkracht vraagt: ”Wat zouden we kunnen doen om de planten beter 
te ruiken?” 
De voorstellen van de kleuters worden uitgevoerd. Als er niet tot een 
oplossing gekomen wordt stelt de leerkracht voor om over de planten 
te strelen. Dit wordt uitgeprobeerd.
Echte tijm – Lavendel – Oregano – Citroentijm – Munt – Roomse kervel

2. Stinkie
Materiaal: compostbak. Kleuters ruiken aan het compost. 
Hun bevindingen worden besproken.

Perk met stinkende planten
Stinkende balote (blad kneuzen= kattenurine)
Stinkende gouwe (oranje sap in stengel= scherpe geur)

Wat ruik je graag?
Wat ruik je niet graag?
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De tuin van Tijm = geurtuin
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Wie is daar??? Wie is daar??? 
Anemoon begint te zingen… “Bienvenu mes petits amis!  
Ik ben Anemoon. Je suis très heureuse, ik ben heel blij dat jullie 
hier zijn! Hij durft nogal de schurk, door die stoute Anura kan 
ik niet meer zien!” (huilt)…. 
Toen ik met komkommertjes op mijn ogen een schoonheids- 
slaapje aan het doen was, schrok ik wakker van een geluid... 
Ik hoorde voetstappen en er trok iemand aan mijn bloemen! 
Ooh ik ben zo verdrietig, kunnen jullie alsjeblieft eens kijken of 
al mijn bloemen nog mooi zijn?

Ah die vervelende Anura. Ik durf mijn ogen bijna niet te 
openen. Snik, snik…

Hé, ik zie opeens een strookje licht. Oh, ik kan mijn mooie 
tuin terug zien! Al die prachtige kleuren! Dank u kinderen!

Zoeken jullie nu de tuin van Lotus?

1. Dieren in de compostbak
Materiaal: compostbak met diertjes erin.
De kleuters kijken in de compostbak en gaan op zoek naar diertjes .

2. Kijk, ik kan kleuren maken!
Materiaal: regenboogbomen
Leerkracht vraagt:” Welke kleur zou je bekomen als je geel met rood 
(oranje), groen met geel (blauw), rood met zwart (bruin), blauw met 
rood (paars) mengt?” 
Hierbij geeft de leerkracht de opdracht om de mengkleur in de tuin 
te zoeken. Vinden de kleuters de mengkleuren niet dan wordt de 
regenboogboom gebruikt.
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De tuin van Anemoon = zientuin





Ben ik aan het dromen, of zijn jullie er echt? Ik geloof mijn 
ogen niet. (wrijft in haar ogen) EINDELIJK!!!!! Ik dacht dat jullie 
mij vergeten waren”. (Lotus schreeuwt wat te hard, omdat ze niets meer 

kan horen) “Ik kan niets meer horen, dus je hoeft ook niets te 
zeggen tegen mij. Maar willen jullie eerst proberen om op mijn 
lievelingsinstrumenten te spelen, misschien kan ik dan terug 
horen? Wie weet…

Lieve kinderen, ik zag jullie samen musiceren. Ik  genoot er 
zo van dat ik na een tijdje iets begon te horen. En nu hoor ik 
weer perfect! Ongelofelijk! Jullie zijn fantastisch. Zonder jullie 
hulp zouden wij nog altijd betoverd zijn. 

Willen jullie nog iets doen? 
Willen jullie in de pergola een tekening maken voor alle elfjes? 
Dank je wel lieve kinderen!

Ja, hoor Lotus, dat willen wij wel.

1. Wat hoor je?
Materiaal: compostbak
De leerkracht spoort de kleuters aan om te luisteren aan de 
compostbak. Kan je iets horen? De bevindingen van de kleuters 
worden besproken.

2. Ondergrond
Materiaal: geen
De leerkracht begeleidt de kleuters over het pad en maakt hen attent 
op de verschillende structuren en op het geluid dat de grondstoffen 
met zich meebrengen.

3. Windgongs
Materiaal: ribbelkikker, worm met keitjes, waterrad, orgelpijpen… 
Op instrumenten, gemaakt uit natuurlijk materiaal, maken de kinderen 
samen muziek. De leerkracht splitst de groep in 2, de ene groep 
luistert, de andere speelt muziek. Nadien wordt er gewisseld. 
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De tuin van Lotus = hoortuin
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