Aanbod Groene Poort Paddenstoelen – Herfstsafari groep 1-8
Pakket
Instructieles op school Buitenactiviteit
Op locatie
Groep 1-2
Er is een verhaal dat
7 doe-activiteiten buiten
als introductie/inleiding Op een bos/parklocatie
wordt verteld.
Voorwaarden
Tijdens verhaal wordt - bomen
getoetst wat kinderen al - paddenstoelen
weten.
- dieren/vogels
Er zitten 7 kaartjes in de schatkist.
Telkens pak je één activiteit eruit.
activiteiten
Paddenstoel kijken
Luisteren naar muziek van het bos
Hoe ruikt en voelt een boom

Buitenactiviteit
bij groene poort
Kan bij Groene
Poort maar
locatie nabij
school ligt hier
voor de hand.

Genieten van het bos
Er is een verhaal dat
als introductie/inleiding
wordt verteld.
Verdieping ten opzichte
van groep 1-2.
Tijdens verhaal wordt
getoetst wat kinderen al
weten.

7 doe-activiteiten buiten
Op een bos/parklocatie
Voorwaarden
- bomen
- paddenstoelen
- dieren/vogels
Er zitten 7 kaartjes in de schatkist.
Telkens pak je één activiteit eruit.
Paddenstoel kijken
Luisteren naar muziek van het bos
Hoe ziet een spin eruit

Beleving van de natuur staat hier centraal

Kijken en eventueel determineren
Waarnemen geluiden – zintuigen auditief
Waarnemen – voelen en ruiken
Gebruiken zintuigen geur en tast
Beeld van voedsel dat bosdier eet
Voelen van voorwerpen uit het bos
Beeld krijgen van omvang van een boom (met
handen) - maatbesef
Reflectie op opdrachten

Wat eet een eekhoorn
Raad maar
Meet een boom als een kabouter

Groep 3-4

Doel

Kan bij Groene
Poort maar
locatie nabij
school ligt hier
voor de hand.

Beleving van de natuur staat hier centraal
Verdieping t.o.v. groep 1-2

Kijken, analyseren en determineren
Waarnemen geluiden – zintuigen auditief
Zoeken van spin, gericht waarnemen, wat eet

Investering
school
Voor iedere
school is dit
pakket uit te
voeren.
Investeren
Maximaal 1
dagdeel per
groep.

Wat eet een eekhoorn
Raad maar
Meet een boom als een kabouter
Genieten van het bos
De stofzuigers van het bos
Groep 5- 6

Er is een inleiding op
dit thema van een half
uur/uur
Afhankelijk van wat al
in methode is
aangereikt kan hiervan
een korte of langere
inleiding uit worden
samengesteld.
Groene Poort verzorgd
inleiding en stemt
vooraf af met
leerkracht wat al
behandeld is via bv
methode.

Het bos beleven door te voelen,
ruiken en kijken
Bos/park met dennenappels,
eikels, bladeren op de grond

Bos voelen en ruiken
Bekijk een paddenstoel
De afvalopruimers van het bos
Op zoek naar kriebelbeestjes

Paddenstoelen verdieping

Inleiding kan op
museum, daar
zijn replica’s
aanwezig van
allerlei
paddenstoelen en
de verschillen
groeistadia

spin, ‘huis’ van de spin.
Beeld van voedsel dat bosdier eet
Voelen van voorwerpen uit het bos
Beeld krijgen van omvang van een boom (met
handen) - maatbesef
Waarnemen wat je ziet als je op de grond ligt en
om hoog kijkt. Benoemen.
Rol van paddenstoelen en kriebelbeestjes in het
bos
Beleven staat centraal

Voorwerpen uit bos kunnen benoemen op basis
van voelen
Paddenstoelen determineren en beschrijven
Weten dat veel paddenstoelen afvalopruimers
zijn van het bos, net als kriebelbeestjes
Determineren van kriebelbeestjes met zoekkaart
Een paddenstoel is geen plant en ook geen dieren,

aparte groep. Verdiepingsstof
Zicht op voortplanting diverse paddenstoelen en
groeistadia.
Kennis toetsen over paddenstoelen

Werkblad/Toetsblad over
paddenstoelen
Groep 7-8

Inleiding op
opdrachten die bij
herfstwandeling horen
+ achtergrond
informatie.

Herfstwandeling op locatie

een inleiding op dit
thema van een half
uur/uur
Afhankelijk van wat al
in methode is
aangereikt kan hiervan
een korte of langere
inleiding uit worden
samengesteld.
Groene Poort verzorgd
inleiding en stemt
vooraf af met
leerkracht wat al
behandeld is via bv
methode.
Paddenstoel onderzoek
Bodemonderzoek : humus of niet

Inleiding kan op
museum, daar
zijn replica’s
aanwezig van
allerlei
paddenstoelen en
de verschillen
groeistadia

Paddenstoelen determineren en beschrijven.
Verdieping op groep 5 en 6
Bodemdieren, zoals regenwormen, schimmels en
bacteriën, verteren het afval van planten en
dieren. Doordat ze het opeten en weer uitpoepen,

Een bos met verdiepingen

Mos op bomen

Windrichting bepalen en werking
kompas

De afvalopruimers van het bos
Op zoek naar kriebelbeestjes

wordt het afval steeds kleiner. Zo klein, dat
planten het
tegelijk met het regenwater kunnen opzuigen. We
noemen het humus.
Humus is bruinzwart en blijft een beetje aan
gronddeeltjes hangen. Dat gaan leerlingen
ontdekken/waarnemen/onderzoeken
Het herkennen en benoemen van de verschillende
verdiepingen in het bos.

Eén kant van een boom is vaak begroeid met
mos. door dat de zuidkant van de boom in
Nederland door de zon beschenen word is die
vaak te droog voor mos om op te groeien. De
mos groeit over het algemeen dan ook aan de
noordkant van de boom.
Controle met kompas
Bij boomstronken kun je de jaarringen zien. Deze
zijn dikker aan de kant waar de wind het vaakst
vandaan komtIn Nederland komt de wind het
vaakst uit het zuidwesten. Klopt dat?
Controle met kompas
Weten dat veel paddenstoelen afvalopruimers
zijn van het bos, net als kriebelbeestjes
Determineren van kriebelbeestjes met zoekkaart
Verdieping op groep 5 en 6

