INTRODUCTIE
De natuur is zó belangrijk… Ze is mooi, het doet deugd er te vertoeven en we kunnen er zoveel aangename
momenten doorbrengen. Nochtans zijn we vaak redelijk onbewust van wat er zich om ons heen afspeelt.
Vaak is een plekje natuur verwoest of vervuil. Terwijl wij haar eigenlijk horen te beschermen ! Gelukkig
kunnen we met een paar kleine gebaren al heel veel verschil maken…
Alles start met de natuur beter te leren kennen. Daarvoor moeten we uiteraard naar buiten ! Een les buiten
de muren van de school is ideaal hiervoor : genieten van de natuur, observeren van wilde planten, bomen
inspecteren op straat, herfstbladeren verzamelen, veren of lege slakkenhuizen zoeken… er valt zo veel te
ontdekken !
En natuurlijk, kunnen we al voordat we naar buiten trekken nadenken hoe we zelf goed mogelijk zorg kunnen
dragen voor onze natuur. Nemen we een tussendoortje mee naar onze buitenles ? Of houden we tegelijk ook
een picknick ? Laat ons dan ook daarrond wat keuzes maken. Een zakje chips of een appel? In een plastic
zakje of in een rieten mand?

FOCUS
Deze pedagogische fiche kan je gebruiken om met de kinderen rond het thema ‘Buitenlesdag’ te werken.
Je kan werken rond: hoe voelen we ons in de natuur, rond milieu, duurzame voeding, ….
We bieden aan om met de leerlingen van de kleuterschool te werken rond: wat is de ideale inhoud van een
picknick mand; welke verscheidenheid aan dieren vinden we in de natuur; en tenslotte zijn er ook enkele
kleurprenten om je in het thema onder te dompelen.

ACTIVITEIT 1 : Kies je picknickmand
Deze oefening laat toe om samen met de kinderen na te denken welke dingen je meeneemt op een
picknick die niet goed is voor de planeet: zo weinig mogelijk afval, lokaal voedsel, gezond voedsel, …
•
•
•

Print een blad per kleuter.
Samen met je kinderen bestudeer je de twee voorgestelde draagtassen voor een picknick: welke
dingen bevinden er zich in? Welke zijn goed voor de planeet en waarom?
Na dit gesprek, beslissen jullie welke “mand” het best is. Laat de kinderen deze mand kleuren.

ACTIVITEIT 2 : Ontdek de dieren
Deze oefening laat de kinderen toe te ontdekken welke verscheidenheid aan dieren er bestaan, wat hun
leefomgeving is en hoe ze zich voortbewegen.
• Print een blad per kleuter.
• Vraag hen om de dieren te omcirkelen of te kleuren, en dit in functie van waar ze leven of hoe ze
zich voortbewegen.
• Je kan de eerst prentjes met hen samen doen als voorbeeld.
• Overloop met je kleuters en verbeter waar nodig.

ACTIVITEIT 3 : Kleurplaten
1. Kies enkele kleurplaten en print ze af. Liefst op gerecycleerd papier of kladpapier.
2. Deel stiften of kleurpotloden uit en laat de kinderen de prenten kleuren.

Kies je picknicmand

Ontdek de dieren
-

Omcirkel met geel alle dieren die lopen op de aarde
Omcirkel met blauw alle dieren leven in het water
Omcirkel met rood alle dieren die vliegen in de lucht

