
 
 

Thema: Wow, de wereld! 

(2020-06) 

Aardse extremen (groep 5-6) 

Welke extremen zijn er allemaal op de aarde? En hoe ontstaan vulkanen, aardbevingen en 

tsunami’s? (Wolken, wind, vulkanen) 

 

• Expositiebezoek “Wolken, Water, Wind” bij Kunstlocatie Wurth (gratis). Neem gerust contact 

op met Brigitte voor evt. maatwerk / doorspreken van jullie thema. 

• Ja natúúrlijk, hoort bij een tentoonstelling. Maar er zijn ook kijkopdrachten en filmpjes via 

deze link te vinden die los van de tentoonstelling heel goed bruikbaar zijn. In de handleiding 

vind je bijv. tips voor kijkvragen en opdrachten om je te laten inspireren door 

natuurverschijnselen. En in de catalogus vele kunstwerken ter inspiratie en bruikbaar op het 

digibord.  

• Oertijdmuseum - https://www.oertijdmuseum.nl/  

• Zo gaat de molen. Krachten van water en wind aan het werk, bezoek aan Kilsdonkse molen. 

• Leskist Vliegvleugels en Kriebelpoten   

• Inspiratie: Daan Roosegaarde maakt gebruik van weersomstandigheden en omgeving: 
https://www.studioroosegaarde.net/  

• SchoolTV extreme neerslag of extreme droogte. 

• Vraag de bibliotheek (tijdig) om boekentips die passen bij het thema ‘Aardse extremen’  

Via vau@nobb.nl (Annelies) of vjro@nobb.nl (Jolijn). 

• Verderkijken Doordenken is een lespakket voor groep 1-8 waarin platen van lokale, nationale 
en internationale kunstwerken zijn opgenomen met bijbehorende reflectievragen. 
Leerkrachten hebben met dit lespakket handvatten om laagdrempelig met leerlingen naar 
kunst te kijken en over kunst te praten. Zonder dat je als leerkracht alles over het kunstwerk 
hoeft te weten. Je kunt het gebruiken als aanleiding voor een kringgesprek en persoonlijke 
reflectie. Bij dit thema passen o.a.: Cloud, Maman, Polar Bear, Wandeling, De Oermens (Erp). 
of kies bijvoorbeeld een van de kunstwerken uit Ja Natúúrlijk met een algemene thinking 
routine die je geschikt vindt. See Think Wonder, Step inside of Begin Middel End. 
VerderKijken DoorDenken zit in het kunstmenu van schooljaar 2020-2021 en er is ook een 
leerkrachtentraining op 28 oktober. 

 

 

 

 

 

https://www.wurth.nl/nl/kunstlocatie/tentoonstellingen_3/actuele_tentoonstelling/actueel.php
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https://www.cultuurkade.nl/aanbod/71/zo-gaat-de-molen-de-kilsdonkse-molen-in-dinther
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/675/vliegvleugels-en-kriebelpoten
https://www.studioroosegaarde.net/
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https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/42_idDiederix.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/46_idBourgeois.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/53_idHooftGraafland.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/71_idMonet.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idVeghel3.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/00_idAlgemene%20routine1.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/00_idAlgemene%20routine2.pdf
http://kunstloc.klunky.nl/uploads/content/file/00_idAlgemene%20routine3.pdf
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