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Alles voor een Pannenkoek
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Huisdieren
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X

Beschuit met muisjes
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Uit Vogelen
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Amfibieën en reptielen
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X
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X

X

X

Schooltuinieren*

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.
Extra les afnemen
Naast een gratis les per groep, kunt u extra lessen afnemen.
De kosten voor een extra les bedraagt €95 per groep (m.u.v. de les Leven van de Natuur €170)
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.

X

X

Beschrijving van de lessen
Alles voor een pannenkoek
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

Aanwijzingen

1 en 2
november 2018 t/m februari 2019
90 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
leslokaal en terrein kinderboerderij
De leerlingen hebben ervaren dat we voor ons dagelijks voedsel
afhankelijk zijn van dieren en planten. De leerlingen weten waar de
melk, eieren en meel vandaan komen.
Na een korte introductie gaan de leerlingen op de boerderij de
ingrediënten verzamelen voor het maken van pannenkoeken.
Uiteraard ligt de nadruk van deze les op de herkomst en gebruik van
deze bestanddelen.
Na het maken van beslag, enkele bakvoorschriften en veiligheidsaanwijzingen gaan de leerlingen onder leiding van een
begeleider zelf pannenkoeken bakken. Uiteraard worden de
pannenkoeken lekker opgegeten.
In verband met het werken in groepjes is per 5 à 6 leerlingen een
begeleider noodzakelijk. Er kunnen maximaal 6 groepjes gemaakt
worden.

Huisdieren
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

Aanwijzingen

3 en 4
november – december 2018
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
leslokaal
De leerlingen hebben de verantwoordelijkheden ervaren die het hebben van
huisdieren met zich meebrengen. Zij leren met respect om te gaan met
(huis)dieren.
Na een inleidend verhaal gaan de leerlingen in groepjes hun eigen
dierenwinkel opbouwen. De begeleiders worden klanten. Vanzelfsprekend
verzorgen de leerlingen dieren in hun ‘eigen’ dierenwinkel.
In verband met het werken in groepjes is per 5 à 6 leerlingen een begeleider
noodzakelijk. Er kunnen maximaal 5 groepjes gemaakt worden.

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

3 en 4
maart - april 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.

Aanwijzingen

In verband met het werken in 4 hoeken is per hoek een actieve begeleider
noodzakelijk.

Uit Vogelen
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

5 en 6
maart - april 2019
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Leslokaal en/of terrein kinderboerderij/tuin/park
Na afloop van de les
hebben de leerlingen kennisgemaakt met de algemene vogels om ons heen;
kunnen de leerlingen waardering en verwondering uiten over diezelfde
stadsvogels; kunnen de leerlingen kenmerken benoemen van een vogel.
Dagelijks zien we om ons heen vele vogelsoorten. Te denken valt aan de
huismus, koolmees, spreeuw, merel en kauw. De les ‘Uitvogelen’ laat de
leerlingen door middel van (buiten)opdrachten, waarbij beleving en ervaring
centraal staan, kennismaken met aantal kenmerken van vogels. De
opdrachten zijn gekoppeld aan vogels die hier in de omgeving voorkomen,
zodat de leerlingen ze (kunnen gaan) herkennen.

Amfibieën en reptielen
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

Beschrijving

5 en 6
januari - februari 2019
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Leslokaal
De leerlingen kunnen aan het einde van de les amfibieën en reptielen
onderscheiden en hebben op een positieve manier kennis gemaakt met deze
dieren.
In het lokaal zijn verschillende soorten amfibieën en reptielen
aanwezig. Tijdens het inleidende kringgesprek worden de verschillen
en kenmerken van deze dieren besproken. Ter illustratie zullen
diverse dieren gehanteerd worden. Dan volgt er een opdrachtencircuit
waarbij de leerlingen met behulp van een opdrachtenkaart de dieren kunnen
observeren en tevens vragen kunnen beantwoorden middels een
opdrachtenkaart.

Bijen
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Doel

7 en 8
augustus t/m oktober 2018
75 minuten
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
leslokaal en terrein kinderboerderij
Door middel van ervarend leren maken de leerlingen kennis met bijen. Zij
onderkennen het belang van de bij voor de natuur en voor de eigen
voedselvoorziening. Zij brengen waardering op voor bijen en de honingbij in
het bijzonder.

Beschrijving

Na een inleiding over allerlei aspecten van het leven van de honingbij, gaan
de kinderen aan de slag met de “bijenkaart”. Hierin komen onderwerpen aan
de orde zoals de taken van de werkster, de bijendans, honing, e.d.

Schooltuinieren
Groep
Periode
Lesduur
Te geven door
Locatie
Beschrijving

Extra informatie

5, 6, 7
Het betreft een programma dat meegroeit met de seizoenen en na de
zomervakantie doorloopt tot en met de oogst.
Variabel, ongeveer 75 minuten per les.
Educatief medewerker samen met de leerkracht.
Educatieve Tuinen en in de klas.
De leerlingen onderhouden zelf een tuin. Zo leren ze waar hun voedsel
vandaan komt, hoe ze hun producten kunnen bereiden en wat gezonde
voeding is. De leerlingen gaan zelfstandig en samen aan de slag. Zij leren wat
een plant nodig heeft om te groeien en bloemen en vruchten te maken.
De educatief medewerker van de tuin bij u in de buurt neemt voor aanvang
van het tuinprogramma contact met u op, om de mogelijkheden voor
schooltuinieren door te nemen en het programma in te plannen.

