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DE VIBRERENDE NATUUR

Iets om op te schrijven als
je jouw ervaringen wil
opschrijven om ze te
onthouden voordat je ze
aan anderen vertelt.

Zoek een mooie en
comfortabele plek in de
natuur, bijvoorbeeld in
een tuin of park, onder
een boom, langs een
rivier.

De ruimte voor
storytelling
identificeren

Leerkrachten en lerenden in
het volwassenenonderwijs

15 tot 30
minuten 

2 tot 99 (verdeeld in tweetallen of kleine
groepjes van max. 4 p.); als er veel deelnemers

zijn, kan de evaluatie ook in kleine groepjes
plaatsvinden.

De ruimte voor storytelling
identificeren

WORKSHOP ACTIVITEIT 



Methodologie

Zoek een plek om te gaan zitten; sluit je ogen voor een langere tijd (ongeveer 5
minuten, de moderator kan het einde van die tijd aangeven met een bel); denk na over
of schrijf alles op wat je hoort, ruikt (en misschien zelfs proeft) en voelt (alleen
sleutelwoorden). Welke eigen ervaringen of herinneringen komen in je op? Vertel er
daarna over aan de anderen en probeer de dingen die je hoorde, rook en voelde op hen
over te brengen! Het is ook interessant en afwisselend als iedereen op een andere
plaats was. Probeer met gesloten ogen naar de anderen te luisteren: kun je horen,
ruiken en voelen wat zij beschrijven? Welke herinneringen of ervaringen associeerden
zij met de plek?

Welke andere wezens leven er in de natuur? Kun je proberen hun perspectief in te
nemen? Probeer een vogel te zijn, een mier, een eekhoorn, een mol, ...Wat kun je
wel/niet zien of doen? Stel je voor wat je doet en vertel het aan elkaar.

Zoek een plek die je mooi vindt; sta stil en sluit je ogen; draai een paar keer rondjes en
stop op een gegeven moment met draaien; open je ogen voor één seconde; herinner je
wat je zag en probeer je met gesloten ogen voor te stellen wat je in je hoofd hebt
gezien; herhaal dit 2 of 3 keer, daarna kun je het aan de anderen vertellen of je schrijft
het op.

Variatie I:Variatie I:

Zoek een plek die je mooi vindt; loop rond en kijk uit naar iets dat je aandacht trekt,
bijvoorbeeld een opengebarsten walnoot, de bijzondere vorm van een blad, enz.
Probeer drie regels te vinden die een verhaal beginnen over de voorwerpen die je hebt
gezien, bijv. "Wat zoekt de vlinder?"

Evaluatie

Heeft de activiteit je band met de plaats veranderd?
Welke zintuigen roepen herinneringen, vroegere ervaringen
en/of verhalen op?
Wat moet een plek hebben om verhalen op te roepen? Wat
moet de plek niet hebben? Moet er een speciale sfeer zijn?
Als je de activiteit op activiteitenblad #2 in de stad hebt
gedaan: wat is het verschil met de verhalen die in de natuur
naar boven komen?

Stel jezelf een paar vragen:
 

Variatie II:Variatie II:

Variatie III:Variatie III:

Variatie IV.Variatie IV.
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