“Met kinderen speuren in de schoolomgeving”

Inhoud koffer: 14 opdrachtkaartjes met bijbehorend materiaal
Opdrachtkaartje
1. Diersporen: waar aan kun je zien dat er een dier is geweest?
2. Nazomer bij planten: verzamelen van verschillende bessen en andere vleesvruchten
3. Stukjes regenboog: een spel met kleuren (Earth Education)
4. Rood met witte stippen: bekijken van paddestoelen zonder ze kapot te maken
5. Slimme planten: verzamelen van zaden en leren over zaadverspreiding: hoe zorgen
planten ervoor dat ze niet uitsterven?
6. Het weer voorspellen met een weerkaart
7. Detective: op zoek naar mensensporen
8. Geen vingerafdruk, maar boomafdruk:
Geen boom is hetzelfde! Kijik maar om je heen.
9. Bladvormen: welke verschillende vormen zijn er?
Wedstrijdje: wie vindt er de meeste verschillende?
10. Kriebel, kriebel: kleine beestjes bekijken
11. Schilderspalet: hoeveel kleuren heeft de natuur? (Earth Education)
In het groene gras groeit meer dan alleen maar gras!
12. Temperatuur meten: water en lucht zijn niet gelijk!
13. Vogels: Vogels leren zien door een verrekijker.
14 Een kompas: leren hoe een kompas werkt

Werkwijze
In het koffertje zitten 14 kaartjes met een opdracht.
Tijdens een wandeling zoekt u een plek uit van waar u goed overzicht hebt op de
omgeving.
Verzamel de groep om u heen, dan pas gaat het koffertje open.
U houdt de opdrachtkaartjes omgekeerd naar boven en laat steeds een groepje van
maximaal drie kinderen een kaartje trekken.
Als er bij de opdracht materiaal nodig is, dan staat dat onderaan op het kaartje vermeld en
is het materiaal te vinden in de koffer. Laat de kinderen niet zelf graaien.
Spreek af hoe lang de kinderen mogen doen over een opdracht.
U kunt de kinderen ook terugroepen door middel van het fluitje. Spreek dit eveneens met
ze af!
Waarschuw ze ook om zuinig te zijn op de materialen, en alles weer mee terug te nemen.
Laat ze nadat iedereen terug is kort aan elkaar vertellen wat ze ontdekt hebben!
Daarna deelt u eventueel weer nieuwe kaartjes uit.

De voorbereiding bestaat uit het bekijken van een gebied vlak bij de school waar een
groenstrook, een park en wellicht ook wat water is te vinden.
Als alle opdrachtkaartjes gedaan zijn en u mocht nog tijd over hebben, kunt u met de
kinderen de eendjes of meerkoeten voeren! Neem dan wel vers brood mee!
Doel van het koffertje:
met zo weinig mogelijk materiaal en zo weinig mogelijk voorbereiding zo divers mogelijk
kijken naar de schoolomgeving.
Korte afwisselende opdrachten die kinderen vrij goed zelfstandig kunnen uitvoeren.
En tenslotte:
Puur Natuur Amsterdam wenst u met dit koffertje veel plezier!

Copyrightclausule
© Puur Natuur Amsterdam, alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder vooraf
schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

