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: Mens en natuur (levensgemeenschappen)

Leerplandoel(en) :
7.3 - Kinderen ontdekken in hun omgeving een aantal levensgemeenschappen of
biotopen.
1 - Dat houdt in dat ze in hun omgeving een bos, park, duin, strand, sloot, wei,
braakliggend stuk grond, tuin, berm ... als levensgemeenschap (her)kennen.
2 - Dat houdt in dat ze daarin veel voorkomende organismen herkennen en
benoemen.
7.4 - Kinderen zien in dat mensen, dieren en planten een grote verscheidenheid
in kenmerken vertonen.
7.5 - Kinderen ontdekken dat er tussen mensen onderling, dieren onderling en
planten onderling veel gelijkenissen bestaan.
1 - Dat houdt in dat ze kunnen vaststellen en verwoorden dat mensen en dieren
onderling veel overeenkomsten hebben in lichaamsbouw.
2 - Dat houdt in dat ze ervaren en verwoorden dat er tussen planten veel
gelijkenissen bestaan inzake opbouw.
3 - Dat houdt in dat ze basisbegrippen om de uitwendige bouw van de mens te
beschrijven correct kunnen hanteren: hoofd, arm, kuit, dij ...
7.7 - Kinderen zien in dat organismen aangepast zijn aan een leefwijze in een
bepaald milieu.
1 - Dat houdt in dat ze ervaren en beseffen dat milieufactoren (vochtigheid,
voedsel, bodemeigenschappen, lichtintensiteit, lucht en temperatuur) een invloed
hebben op mensen, dieren en planten.
2 - Dat houdt in dat ze bij organismen kenmerken kunnen aangeven waaruit blijkt
dat ze aangepast zijn aan hun omgeving (bv. voor voeding, beschutting,
verdediging en aan omgevingsinvloeden zoals vervuiling, seizoenen ...).
3 - Dat houdt in dat ze een verband kunnen leggen tussen de kenmerken van een
dier of plant en de leefwijze in een bepaald milieu.
7.8 - Kinderen ontdekken dat planten, dieren en mensen zich op een of andere
manier voortplanten.

7.12 - Kinderen kunnen illustreren dat er verschillende soorten relaties bestaan
tussen mens, dier en plant.
7.1 - Kinderen genieten van hun aanwezigheid in de natuur en van de wisseling der
seizoenen en uiten dat op diverse manieren.
Adres

: Duboislaan 1b
1560 Hoeilaart
Contactpersoon
: Lize Paesen
Telefoon
: 0493/11 96 65
E-mail
: natuurateliersgroenendaal@cvn.natuurpunt.be
Website
: www.scharrelkids.be
Afstand tot de school : 30 km
Vervoer
: reisbus
Extra informatie :
Tijdens het natuuratelier ‘Rein en de dieren’ gaan de kinderen op stap met Rein,
een kleine jongen die dicht bij het bos woont. Hij vertelt hoe de dieren in het
bos leven. Sommige dieren hebben scherpe ogen, andere moeten het hebben van
hun geurzin. Met kleine opdrachten nemen de kinderen de rol van de dieren over.
Tijdens de bosbeleving geven de leerlingen o.a. aandacht aan volgende elementen:
- afspraken en regels in het bos
- de verschillende lagen in het bos
- vruchten en bladeren van loofbomen
- paddenstoelen
- sporen van dieren
- de natuur bereidt zich voor op de winter, het is nu volop herfst: hoe kun je dat
zien, ruiken, voelen en horen

