FOTO :

Klas
: 3LA
Datum
: 5 mei 2017
Bestemming : Bastion VIII Dendermonde
Insecten (vlinders)
Begeleiders : juf Katrien en Emilienne
Vertrek
: 10.00 u
Terug
: 15 u
W.O.-domein

: Mens en natuur (levensgemeenschappen)

Leerplandoel(en) :
7.1 – Kinderen genieten van hun aanwezigheid in de natuur en van de wisseling der
seizoenen en uiten dat op diverse manieren.
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.
2 – Dat houdt in dat ze kunnen ervaren en uiten hoe mensen, dieren en planten
onderling verschillen in uiterlijk en gedrag.
7.5 - Kinderen ontdekken dat er tussen mensen onderling, dieren onderling en
planten onderling veel gelijkenissen bestaan.
7.6 – Kinderen zien in dat mensen, dieren of planten op een eigen manier
trachten in leven te blijven.
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.
7.9 – Kinderen ontdekken en zien in dat elke mens, elk dier en elke plant een
ontwikkeling doormaakt.
7.12 - Kinderen kunnen illustreren dat er verschillende soorten relaties bestaan
tussen mens, dier en plant.
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