Aanbod Groene Poort Lentesafari / Kriebelbeestjes Groep 1-2 en 3-4
Pakket
Instructieles op school
Buitenactiviteit
Op locatie
Lentesafari/
Kriebelbeestjes
Heeft lessen
voor
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8
Groep 1-2

Buitenactivite Doel
it bij groene
poort

Kan op eigen locatie in nabijheid van
school

Er is een verhaal dat als
introductie/inleiding wordt
verteld. Tijdens verhaal wordt
getoetst wat kinderen al weten
Er wordt gestart door Groene Poort
met een verhaal over Pim en
Pluim, daarin is
achtergrondinformatie verweven

- Dagdeel
Uitvoering in
lente, onderdeel
kriebelbeestjes
bij voorkeur in
herfst

Er zijn 12 ervaringsactiviteiten en doe
activiteiten.
Afhankelijk van tijd en spanningsboog
kinderen wordt een keuze hieruit gemaakt.

Maak net als Pluim zelf je bosparfum!
Luisteren naar de muziek van het bos
Ruiken (boom)
Wat eet een eekhoorn
Raad maar (dennenappel, bladeren, takje)
Op blote voeten
Nestje maken
Schilderen met natuurverf
Kriebelbeestjes

Investering
school

Waarnemen/Ervaren/beleven van geuren uit het
bos.
Waarnemen van geluiden
Waarnemen van geur van een boom
Voedsel zoeken, zicht op voedsel eekhoorn
Waarnemen en benoemen met tast van voorwerpen
uit het bos
Waarnemen met je voeten, voelen van
verschillende ondergrond.
‘Woonomgeving jonge dieren’, welke materialen
gebruikt eekhoorn voor het bouwen van het nest.
Natuurlijke verfstoffen ontdekken
Ontdekken, bekijken en onderzoeken van

Groep 3-4

Er is een verhaal dat als
introductie/inleiding wordt
verteld. Tijdens verhaal wordt
getoetst wat kinderen al weten
Er wordt gestart met een verhaal
over Pim en Pluim, daarin is
achtergrondinformatie verweven

Springen – hoe ver kan een eekhoorn
springen
Wonen
Een wandelketting maken
Boslocatie
Met 9 verschillende keuze-activiteiten

Verstoppertje
Tuinmannen
Springen
Slak
Duizendpoot
Mieren

Spin

Insectenoog – Bekijk de wereld door de
ogen van een insect
Planten in de lente

kriebelbeestjes
Zicht op afstand die eekhoorn kan springen,
relateren aan eigen sprong – maatbesef
Woonomgeving muis
Verzamelen materialen en verwerken
Dagdeel

Zoeken en determineren van kriebelbeestjes
Zoeken, waarnemen, voelen en beschrijven van
regenwormen.
‘Ontdekken’ hoever een sprinkhaan springt, hoever
springt kind, maatbesef
Zoeken van slakken en waarnemen, bekijken,
beschrijven. Kijken naar voortbeweging.
‘Ontdekken’ hoe een duizendpoot loopt door het
zelf met kinderen na te doen.
Zoeken van mieren, waarnemen van gedrag van de
mieren, gedetailleerd tekenen van mier.
Verschil spin-mier ontdekken/waarnemen.
Verschil insect – geen insect
Zoeken van spinnen, gedetailleerd tekenen van
spin. Verschil spin-mier ontdekken/waarnemen.
Verschil insect – geen insect
Via een model oog ervaren wat een insect ziet en
hoe die waarneemt.
De groei van een plant bekijken.
Knoppen, bloemen, groei.
Waarnemen en benoemen

