Aanbod Groene Poort Zintuigen groep 5 en 6
Pakket
Instructieles op
Buitenactiviteit
school
Op locatie
Groep 5-6

Activiteit bij groene
poort
Uitvoering bij groene
poort ivm materialen
die nodig zijn.

Doelen zoals geformuleerd door Groene Poort.
- het bewust worden van de verschillende zintuigen
die een mens heeft en hun functies
- het bewust worden van de bijdrage die de
verschillende zintuigen hebben op de totale ervaring
-

Kringgesprek bij

●

Groene Poort

●
●

●
●

Welke zintuigen zijn er? (horen, zien, voelen,
ruiken, proeven, evenwicht)
Welk orgaan hoort daarbij? (oren, ogen, huid,
neus, tong, oren)
Waardoor wordt het zintuig geprikkeld?
(geluid, licht, “kou, warmte, pijn, druk,
kietelen”, geur, smaak, beweging/houding)
Wat als het niet werkt? (blind of slechtziend,
doof of slechthorend e.d)
En wat voor hulpmiddelen ken je om je
zintuigen te verbeteren of te veranderen?
(verrekijker, ovenwanten, bril)

Proefjescircuit
Totaal 15 proeven.
proeven
proeven
proeven
ruiken
ruiken

Investering
school
- Dagdeel
2 tot 2,5
uur
gekoppeld
aan
methoden.

15 minuten

1,5 uur

Ontdekken voorkeur smaak.
Ervaren waar je zoet, zuur, zout en bitter proeft met
de tong.
Determineren stoffen via proeven.
Determineren stoffen via geur.
Ontdekken voorkeur geuren.

voelen
voelen
voelen
horen
horen
horen
zien
zien
zien
Zien, horen, ruiken,
proeven en voelen
Nagesprek

Aan de hand van
nabespreking geven
kinderen aan wat ze er
van weten, geleerd
hebben

Ontdekken/benoemen verschillende voorwerpen
Verschil waarnemen: voelen met hand of voet.
Waarnemen verschillende temperaturen
Ervaren hoe geluidstrillingen zich kunnen
verplaatsen
Ervaren dat je met een hulpmiddel beter kunt horen.
Geluid aan dieren koppelen.
Ervaren wat verschil is in voorwerp van dichtbij of
veraf te bekijken.
Ervaren blinde vlek in onze ogen.
Ervaren hoe ons oog ziet en dat we maar 3 kleuren
zien als basis
Ontdekken dat je zintuigen makkelijk te foppen zijn
en dat het nog niet altijd duidelijk is welke ervaring
bij welk zintuig hoort!
Kennis testen en terugkoppelen

10 minuten

