
 
 
 
IPC thema ‘Speuren en verzamelen’ (gr. 1-2) 
(2021-07) 
 

In deze unit maken de kinderen kennis met de begrippen ‘speuren’ en ‘verzamelen’. Ze speuren in de 
natuur en verzamelen allerlei materialen. Met deze materialen doen ze ontdekkingen en creëren 
prachtige kunst. Maar ook dieren komen in dit thema aan bod. Welke dieren speuren en verzamelen 
ook, welke houden een winterslaap en welke vertrekken naar warmere oorden?  
 

Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs:  
• Museum Krona, bij de museumles De Koppige Kruiden, worden alle zintuigen geprikkeld en leren 

kinderen alles over hoe planten ruiken, voelen en smaken. Ze maken kennis met het 
kruidenvrouwtje en het verhaal over de koppige kruiden die in de oude kruidentuin staan. De 
leerlingen gaan zelf aan de slag met opdrachten in de tuin en met het maken van hun eigen 
zingende wortel. Deze mogen ze natuurlijk aan het eind van het bezoek mee naar huis nemen.  

• De kleine reizende tentoonstelling Vliegvleugels en kriebelpoten bestaat uit drie kunstwerken die 
geïnspireerd zijn op insecten en andere geleedpotigen. 

• 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. De 
kunstkaarten zijn in gedrukte vorm beschikbaar en digitaal.  
Bij dit thema passen o.a.: Hazenkop op, Torenvalk, De Beer, De parkiet en de zeemeermin. Of 
kies bijvoorbeeld zelf een passend kunstwerk met een algemene thinking routine die je geschikt 
vindt:  See Think Wonder, Step inside of Begin Middel End. Google bijv. eens op ‘kunstwerk 
voedsel’. 

• LandArt kunstenaar in de klas uitnodigen. Een voorbeeld hiervan is Marielle Lapidaire 
• Het Oertijdmuseum in Boxtel heeft diverse natuur lessen, neem contact op voor de 

mogelijkheden.  
• ‘Bloemen en kriebelbeestjes’ van het Noordbrabants Museum (Den Bosch is beschikbaar, maar 

staat niet online, neem contact op met 073-6877 820 of reservering@hnbm.nl 
• Samen met een kunstenaar, voerbakken, habitats etc. ontwerpen. 
• Zandkunst a la zandkunstenaar. Overheadprojector is daar zeer geschikt voor! Leuk experiment 

voor kinderen.  
• Herbarium maken met kinderen tijdens de ateliers  
• Maak gebruik van dansspetters om dit thema ook tot uiting te laten komen in een dansante 

gymles.  
• Vraag de bibliotheek (tijdig) om boekentips die passen bij het thema, via vau@nobb.nl (Annelies) 

of vjro@nobb.nl (Jolijn). 
• Gastles van Nina van den Eerenbeemt 
• Mad Science (bekijk de thema’s en klik door). 

• Het lammetjespad (Schaapskooi Schijndel). 

• Natuurcentrum De Maashorst (div. thema’s). 

 

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/630/de-koppige-kruiden
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/675/vliegvleugels-en-kriebelpoten
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/over-cultuurkade/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/van-de-velde-rl.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/07-idgesink.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/lokaal-idschijndel3.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/04-idmatisse.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-see-think-wonder.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-step-inside.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-begin-middle-end.pdf?1
http://www.lapidaire.info/
https://www.oertijdmuseum.nl/basisonderwijs/
https://www.oertijdmuseum.nl/educatie/
https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/onderwijs/landing/primair-onderwijs/
tel:reservering@hnbm.nl
https://www.dansspetters.nl/
mailto:vau@nobb.nl
mailto:vjro@nobb.nl
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/142/kennismaken-met-nina-van-den-eerenbeemt
https://onderwijs.mad-science.nl/thema
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/17/naar-de-schaapskooi-het-lammetjespad
https://www.natuurcentrumdemaashorst.nl/scholen

