Lesaanbod 2018-2019

Kraal
Les

groep aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei juni juli

Beestenboel

1/2

Beschuit met muisjes

3/4

Paddenstoelen

5/6

Leven van de natuur

7/8

X

X

5/6/7

X

X

Schooltuinieren*

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

*Schooltuinieren loopt door van februari 2019 tot oktober 2019

Gratis les
Iedere groep mag zich 1x inschrijven voor een gratis les. Ieder kind mag in zijn basisschoolperiode
ook 1x meedoen met een Schooltuinieren programma. Dit is naast het jaarlijks inschrijven voor een
losse les op uw NME locatie. Kijk hier voor de dichtstbijzijnde locatie om te tuinieren.

U kunt zich inschrijven tot vrijdag 8 juni.
U kunt zich hier voor de (extra) lessen inschrijven of de QR code scannen. U heeft daarvoor wel
inloggevens nodig. Die krijgt uw school via de e-mail.

Beschrijving van de lessen
Beestenboel
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel
Beschrijving

Aanwijzingen

1 en 2
maart-april 2019
5 kwartier
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Voornamelijk buiten op de kinderboerderij
De kleuters maken kennis met de dieren op de kinderboerderij.
De leerlingen verkennen in groepjes de boerderij. Met behulp van een
bolderwagen vol opdrachten ervaren de kleuters dat dieren te
herkennen zijn aan hun snuit, staart, poep, vacht.
Per groepje van maximaal 6 kinderen is een begeleider nodig, die de
opdrachtkaarten voorleest.
De les vindt voor het grootste deel buiten plaats. Zorg dat de kleuters
gekleed zijn op het weer.

Beschuit met muisjes
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel
Beschrijving

Aanwijzingen

3 en 4
mei t/m juli 2019
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
leslokaal en terrein kinderboerderij
De leerlingen maken kennis met de ontwikkelingscyclus van verschillende
dieren.
Jonge kinderen stellen vaak vragen over geboorte en groei van dieren. In
deze les komen verschillende vormen van geboren worden aan bod. Ook de
ontwikkeling tot volwassenheid wordt behandeld. Met
een grote variatie aan opdrachten, zowel binnen als buiten, ontdekken ze zelf
zo veel mogelijk.
In verband met het werken in 4 hoeken is per hoek een actieve begeleider
noodzakelijk.

Paddenstoelen
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

Aanwijzingen

5 en 6
oktober-november 2019
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Leslokaal en terrein kinderboerderij of educatieve tuin
De leerlingen weten dat een paddenstoel een sporendragend vruchtlichaam
van een schimmel is en de leerlingen kunnen de paddenstoel in de kringloop
van het bos plaatsen. De leerlingen ervaren dat schimmels in het dagelijks
leven ook een rol spelen in voedsel, medicijnen en ziekten.
Na een leergesprek over de kenmerken van paddenstoelen, gaan de
leerlingen aan de gang met opdrachten over paddenstoelen en
schimmels en gaan met hun eigen zoekaart buiten op zoek naar
paddenstoelen.
Bij deze les hoort een voorbereidende activiteit op school u ontvangt een
champignon-kweek-pakket om uw eigen champignons te laten groeien. Ook
kunt u een aantal eenvoudige proefjes, over de omstandigheden waar
schimmels voorkomen, doen. Tijdens de inleiding van de les wordt hierop
verder ingegaan.

Leven van de natuur
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel
Beschrijving

Aanwijzingen

7
Augustus, september 2018
hele ochtend of middag
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
buiten
De leerlingen leren dat de mens basisbehoeften heeft om te overleven
en dat de mens voor zijn basisbehoeften afhankelijk is van de natuur.
De klas wordt een groep die moet zien te overleven in de natuur.
De leerlingen komen erachter dat alles wat nodig is om in leven te
blijven in de natuur te vinden is.
Samenwerken is hierin een belangrijke sleutel. Om te leven in de natuur is het
noodzakelijk om in een groep de handen ineen slaan om te kunnen overleven.
Stevige schoenen en kleding die vies mag worden zijn absoluut noodzakelijk.
Deze les vindt buiten plaats

