
past het niet de ene week,
doe het dan de andere week!

voor 
kinderen
van 4-12

actief!
ontdekken!

spelen!

doe het 
alleen...of 

samen!

houd bij 
wat je hebt 

gedaan

kijk op de laatste pagina voor handige adressen

Een echte 
doe -kalender

52 x naar 
buiten



MAAK EEN 
NATUURSPEURTOCHT
voor je vrienden! Gebruik alleen 
materialen die je in de natuur vindt

LEKKER 
SCHAATSEN!
Trouwens, op je schoenen kun 
je ook heel goed glijden
Ga altijd samen!

VOGELS VOEREN
Daar zijn ze blij mee, met 
die kou! 
Doe je eind januari mee met 
de tuinvogeltelling?

MAAK JE 
VERHALENSTOK
Of een wandelstok 
Of een speer
Snij van je af!

januari
week 1

week 2
week 3

week 4



SPEUREN NAAR 
SPOREN
Zoals bijvoorbeeld afval, 
poep, pootafdruk, 
aangevreten dennenappel of 
een braakbal!

SLEETJE RIJDEN
Houd een wedstrijdje 
met je vrienden
Welke helling glijdt het best?

LAAT EEN DIER UIT JE 
HAND ETEN

HUTTEN BOUWEN
Hoe heet jouw hut?
Kijk op ivn.nl/groendoetgoed 
waar dat goed kan!

week 1

februari

week 3

week 2

week 4

Ga naar de kinderboerderij!



BROODJE 
BAKKEN
Kijk op ivn.nl/groendoetgoed 
hoe het moet en waar dit 
goed kan!

KLIM IN EEN BOOM
Ga zo hoog als je durft.
Houd altijd 3 van je handen en 
voeten in contact met de boom

LAMMETJES AAIEN
Dit hoeven we niet uit te leggen, 
toch?!

PLANT JE EIGEN BOOMPJE
Wist je dat er ook mini-boompjes in het 
wild te vinden zijn? 
www.boomfeestdag.nl

maart
week 1

week 2

week 3

week 4

Voor 10 broodjes
:

1 kilo tarwemeel

600 ml lauwwarm water 

1 el zonnebloemolie

10 gram suiker

10 gram zout

6 gram gedroogde gist



april
week 1

WILGENTUNNEL MAKEN
Met de gesnoeide takken van de knotwilg maak 
je een spannende tunnel

week 2

week 3

week 4

KIKKERDRIL ZOEKEN!
Kun jij ze thuis laten groeien? 
Kijk eerst op ivn.nl/groendoetgoed 
hoe je ze vangt en goed verzorgt

VOGELS LUISTEREN
Als het net licht begint te worden, hoor 
je in het bos of het park heel veel vogels
Hoeveel verschillende geluidjes hoor jij?

EIGEN GROENTE KWEKEN
Welke groenten vind jij het lekkerst? 
Zaai ze in je eigen tuin of in een pot 
op het balkon



mei
week 1

INSECTENHOTEL MAKEN
Help de bijen, hommels en vlinders en 
maak een mooi huisje voor ze 
Kijk op ivn.nl/groendoetgoed voor meer tips

week 2
ZAADBOMMEN GOOIEN
Is jouw buurt ook zo saai? Maak zaadbommen en 
gooi ze stiekem op alle plekjes met aarde 
Kijk op ivn.nl/groendoetgoed hoe je ze maakt

week 3
MADELIEFJES VLECHTEN
Wie maakt de langste slinger? Geef hem 
cadeau aan je vriendje of vriendinnetje

week 4
TEGELTUIN
Ruil een tegel voor je lievelingsplant 
Gooi een beetje tuinaarde in het gat, 
dan groeit je plantje beter

Potgrond 
Schoolklei, puur 

Bloemzaadjes, bv 

bijen- of vlindermix 

Water 
Chilipoeder
Eierdozen om de 

zaadbommen in te laten 

drogen en te bewaren



juni
week 1

SCHADUW TIKKERTJE
Ben jij snel genoeg om de schaduw 
van je vriendje te tikken?

week 2
WATERBEESTJES ZOEKEN
Ga op watersafari! Wat leeft er 
bij jou in de sloot?
Doe mee aan de IVN slootjesdagen! Kijk op 
ivn.nl/slootjesdagen voor leuke plekken

week 3
WOLKENVERHALEN 
VERZINNEN
Vertel aan elkaar wat je ziet en 
verzin het mooiste verhaal!

week 4
LEKKER VIES MET 
MODDER
ModderDag, vies worden 
mag! Taartjes bakken, kasteel 
bouwen, schminken of maak een 
modderglijbaan  



week 1
VLINDERS EN 
BIJEN ZOEKEN
Open Imkerij Dag: 
www.bijenhouders.nl 

juli

week 2
VAN EEN 
HEUVEL ROLLEN
Wie is er het eerst beneden?

week 3
KLEEFKRUIDTIKKERTJE

week 4
KERSENPITTEN SPUGEN
Doe een wedstrijdje met je vriendjes 
Hoe ver kun jij spugen? 



zomer
vakantie

IN NATUURWATER 
ZWEMMEN
Kijk op ivn.nl/groendoetgoed 
waar je lekker kan zwemmen

IN EEN TENT 
SLAPEN
Op vakantie of gewoon 
in je tuin, spannend!

VLOT BOUWEN
Vraag papa of mama om hulp. 
Red je het naar de overkant?

VLEERMUIZEN 
SPOTTEN
In de schemering gaan de 
vleermuizen  op jacht, kan jij 
ze ontdekken?
Vraag het NME centrum om 
een batdetector of excursie
www.nachtvandevleermuis.nl



week 1
REGENBOOG ONTDEKKEN
Welke kleuren zie jij allemaal? 
Is er geen regenboog? 
Maak op een zonnige dag zelf een 
regenboog met een glas water en wit papier

augustus

week 2
OVER EEN OMGEVALLEN 
BOOM LOPEN
Natte bomen zijn glad

week 3
VLIEGER MAKEN
Laat op een winderige dag je 
zelfgemaakte vlieger op

week 4
BOOTJE MAKEN
Maar kan het ook varen? 



week 1
SLOOTJE SPRINGEN
Ga altijd samen

september

week 2
UILEBAL UITPLUIZEN
Vraag er eentje bij het NME centrum 
Hoeveel muizen had deze uil gegeten?

week 3
STENEN KETSEN 
OVER WATER
Hoeveel keer stuitert jouw 
steen?

week 4
OP BLOTE 
VOETEN LOPEN
Ook met je voeten kan je voelen: 
modder tussen je tenen, kriebelend 
gras tussen je tenen. Lekker he!



week 1
APPELS OF FRAMBOZEN 
PLUKKEN
Maak lekkere jam 
of appelmoes!

oktober

week 2
KASTANJEVOLK
Kastanjes en eikels zoeken en 
poppetjes maken

week 3
ROVERSHOL
Geheime plek zoeken
Kunnen je vrienden je vinden?

week 4
STERREN KIJKEN
Nacht van de Nacht: 
www.nachtvandenacht.nl 



week 1
HERFSTFEEST
In een bladerberg springen! 
Pas wel op voor de boze 
buurman! 

november

week 2
INSECTEN ZOEKEN
Kijk onder een steen of een dood stuk hout. 
Vraag een zoekkaart bij het NME centrum 

week 3
REGENDISCO
In de regen dansen, met 
laarzen uiteraard, dan kun je 
lekker stampen!

week 4
PIERENBAK MAKEN
Neem een doorzichtige pot/bak, laagjes 
aarde en zand afwisselen, bovenop dode 
blaadjes, wormen erin, goed afdekken 
en de volgende dag kijken!



december
week 1

NACHTWANDELING
Ontdek de nachtdieren!
Hoor jij de bosuil?

week 2
KERSTSTALLETJE MAKEN
Verzamel klei, takjes, 
blaadjes en mos

week 3
PIJL EN BOOG MAKEN
Gebruik een kromme tak 
en een dik elastiek

week 4
NATUURSCHILDERIJ 
MAKEN
Gebruik al het moois van buiten



52x naar buiten is een 
samenwerking van:

handige adressen:

kijk op ivn.nl/groen-doet-goed/52x-naar-buiten 

voor meer tips en leuke plekken

en diverse
lokale partners


