
 

 

Denksleutels thema Herfst 
Vraag-sleutel Het antwoord is:  

Herfstbladeren, een spin, een kastanje (tip: laat de voorwerpen zien, vasthouden, aanraken) 

Nietus-sleutel Wat zie je nóóit in de herfst? 
Wat groeit er nóóit aan een boom? Teken of schilder deze bijzondere boom maar eens! 

Wat als-sleutel Wat als mensen ook een winterslaap zouden houden? 
Wat als het nooit meer zou regenen? 

Combinatie-sleutel Combineer een paraplu met een televisie,  kaplaarzen met een lamp en  een kruiwagen met 
een koektrommel. 

Alfabet-sleutel Teken met stoepkrijt alle letters van het alfabet op het schoolplein. Laat de kinderen buiten 
voorwerpen zoeken en erbij leggen: een blaadje bij de B, een takje bij de K, etc. 

Lachwekkend- 
sleutel 

In de herfst breien alle spinnen een trui. 
Regel: alle blaadjes die van de bomen vallen moeten onmiddellijk worden opgeraapt. 

Variatie-sleutel Op hoeveel manieren kun je warm blijven als het buiten kouder wordt? 
Op hoeveel manieren kun je appels uit een boom krijgen? Teken je oplossing. 

Uitvinding-sleutel Er gebeurt soms een ongeluk omdat iemand uitglijdt over afgevallen bladeren. Bedenk een 
uitvinding om te zorgen dat er géén afgevallen blaadjes op straat komen te liggen. Teken en 
knutsel je uitvinding. 

Overeenkomst-sleutel Wat zijn de overeenkomsten tussen: 
Een paraplu en een herfstblad, een theekopje en een kaplaars, een hark en een egel. 

Voorspel-sleutel Er valt een blaadje van de boom. Waar komt het blaadje terecht? Maak een schilderwerk 
waarin je dit laat zien en plak er een echt herfstblaadje op. 

Muur-sleutel In de herfst laten álle bomen hun blaadjes vallen. 

Vet-sleutel Een slak heeft een huisje. Maar wat als de vorm van het huisje anders zou zijn? En je mag er 
iets bijzonders aan toevoegen of juist eraf halen. Laat de kinderen hun bijzondere slak 
schilderen of boetseren. 

Nadeel-sleutel In de herfst regent het vaak. Hoe zou je hiervan een voordeel kunnen maken? 

Plaatje-sleutel Zorg voor een stapel uitgeknipte plaatjes uit tijdschriften van allerlei voorwerpen die niet 
direct met de herfst te maken hebben. Laat kinderen 1 plaatje uitkiezen en verwerken in 
een tekening waarin ze laten zien dat het toch bij de herfst past. 

Constructie-sleutel Geef de kinderen een groot grijs vel papier met een flinke ‘plas’ van blauw papier hierop 
geplakt: Maak een constructie om met droge voeten over de plas te kunnen komen. Gebruik 
alleen papier en schilderstape. Of gebruik alleen cocktailprikkers en klei. 

Interpretatie-sleutel Je loopt in het bos, daar zie je een egel met een mutsje op. Wat is er aan de hand? 

Brainstormsleutel Er zit een vogeltje op de stoep. Het kon niet meevliegen naar het zuiden, want het heeft een 
gewonde vleugel. Hoe zorgen we dat het vogeltje in het Zuiden terecht komt? Zorg voor een 
vogelknuffel o.i.d. en integreer het verhaal in de huishoek. 

Verplicht verbonden-
sleutel 

Bedenk een nieuw herfstspel met een dobbelsteen, 10 eikels en 1 herfstblaadje. 

Ander gebruik-sleutel Wat kun je nog meer doen met: kaplaarzen? Een paraplu? Een eikeltje? 

Anders dan anders-
sleutel 

Hoe kun je buiten droog blijven zonder paraplu? 


