Aanbod Groene Poort waterles Groep 3- 4
Pakket

Instructieles op school

Buitenactiviteit

Buitenactiviteit bij groene poort

Doel (Tule)

Investering school

Op locatie
Groep 3-4

Er is een inleiding op het thema
water.
Verhaal 'Humpie heeft dorst'
Daarbij interactie met leerlingen

De Groep wordt verdeeld in
tweeën.
1 groep start met de
binnenopdrachten en de andere
groep met de buitenopdrachten.
Na ongeveer 30-40 minuten is er
een pauze. Daarna wisseling van
groepen.
na weer een 30 minuten is er een
gezamenlijke afsluiting. Totale
duur 2 á 2,5 uur.
Ter voorbereidings is er een
watermap beschikbaar. Ook
verhaal met waterkijkdoos

Zowel binnen als buitenactiviteiten bij

- Dagdeel

Groene Poort

2- 2,5 uur

Binnenopdrachten:
* Drijven, zinken en zweven
* Waterdomino
* Toveren met water, water als
oplosmiddel
* Water vies en water schoon maken
* Waterflessenklokkenspel
* waterheuvel
Buitenopdrachten (kikkerpad)
* Kikker en waterdiertjes
* Kikker en bloemen en libellen
* Kikker en onder water kijken, is het
water schoon?
* Kikker eet
* De kikker en waterplanten
* Watertafel
* Lopen als een eend

Binnenopdrachten
Drijven, zinken en zweven

Kinderen ontdekken en ervaren de
verschillen tussen verschillende
materialen in water, wat blijft drijven,
zweven en wat zinkt.

Waterdomino

Combinaties maken situaties in huis
waarbij water wordt gebruikt.

Toveren met water, water als oplosmiddel

Voorspellen, ontdekken en ervaren
welke stoffen oplossen in water.

Water vies en water schoon maken

Kinderen ervaren hoe je vies water

schoon kunt maken door te filtreren.
Link naar waterzuivering.
Relatie dieren in vies/schoon water.
Waterflessenklokkenspel

Muziek maken met een
waterflessenklokkenspel

Waterheuvel

Ervaren dat er nog ruimte in water zit,
ook al lijkt een glas vol

buitenopdrachten

In en rondom de sloot

Kikker en waterdiertjes

Water scheppen en ontdekken welke
diertjes daarin leven, met behulp van
zoekkaart.

Kikken, bloemen en libellen

Bekijken van de kleuren van bloemen
en de kleuren van een libel

Kikker en onder water kijken, is het water

Water scheppen en analyseren

schoon?
Kikker eet

Op zoek naar het voedsel van de
kikker, zelf verzamelen.

De kikker en waterplanten

Determineren van de planten in en
rondom de sloot

Watertafel - Waterrad

Kinderen zien en ervaren
verschillende aspecten van het
waterrad en de fontein (water en
voorwerp scheppen, water uit fontein)

Lopen als een eend
Waterkijkdoos maken
Dit kan vooraf of na bezoek aan

Ervaren hoe een eend loopt.

Starten met een voorlees-verhaal
‘kikkertje karel ondekt hoe mooi het water
is….

Groene Poort
Daarna gaan kinderen een kijkdoos maken:

Voorbereiden op of verwerken van
informatie van waterles:
- wat groeit er in en rondom de sloot
- wat voor dieren leven er in de sloot

- hoe schoon is het water

