
Een groene wereld - Natuurspeurders (groep 3-4) 

(2022-04) 

Welke diertjes leven er allemaal bij jou in de buurt? En hoe ontdek je hoe al die diertjes 

heten? Ga de natuur in! 

 

• Naar de schaapskooi: het lammetjespad (groep 1-2-3) 

• Naar de schaapskooi: het mollenpad (groep 4-5-6) 

• Leskist Vliegvleugels en kriebelpoten incl. onderzoek naar insecten en andere geleedpotigen. 

• Leskist kort en klein, er zit een filmpje bij van Soupe opera (V.a. pagina 30 lkr.handleiding). 

• Multimediakoffer: met als inspiratie filmpje Soupe Opera (zelf animatiefilm maken met dieren 

van fruit/groenten. Je hebt hier hulp bij nodig van bovenbouwleerlingen. 

• Leskist geluidenvisser (groep 1-2), je zou je kunnen richten op geluiden in de natuur. 

• De koppige kruiden bij Museum Krona (groep 1-2-3) 

• Klasseboeren. Belevend leren op de boerderij. Via klasseboeren kunnen schoolklassen een 
educatief bezoek brengen op een boerderij (bijvoorbeeld in Sint-Oedenrode).  

• 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.: hazenkop op, torenvalk, echo van de veluwe, het spinnende schaap, eenden op een 

kei. Of kies een ander kunstwerk en een algemene thinking routine die je geschikt vindt. See 

Think Wonder, Step inside of Begin Middel End. 

• Vraag de bibliotheek (tijdig) om boekentips die passen bij het thema. Via vau@nobb.nl (Annelies) 
of vjro@nobb.nl (Jolijn). 

• Kijk voor verdieping bij een thema bij de 4 x 4 kaarten van KunstLoc, gratis te downloaden. 
Met een kleine aanpassing kun je o.a. Inspiratiekaart #6 gebruiken. (Welke bijzondere plek 
rondom de school (of: in de natuur) heeft nog niemand ontdekt?) 
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