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2KA en 2KB
21 oktober 2019
Herfstwandeling – Ossel (Domein van Ossel: Anne de Molina)
Juf Veerle & Juf Anke
9u00
Terug :15u45

W.O.-domein
Leerplandoel(en)
-

: Mens en Natuur: Natuur
:

3.1. Kinderen zijn gevoelig voor en genieten van de muzische expressie in hun
omgeving.
5.9. Kinderen beseffen dat ze door verkeersregels strikt toe te passen zichzelf en
anderen beschermen en ze handelen daarnaar.
6.1. Kinderen beleven verbondenheid met de natuur
7.1. Kinderen genieten van hun aanwezigheid in de natuur en van de wisseling der
seizoenen en uiten dat op diverse manieren.
7.2. Kinderen beleven en ervaren dat de natuur voor hen veel betekenissen heeft.

ZILL-doel(en)
:
Persoonsgebonden:
-

IVoc 1 Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en
erover te leren.
IVoc 2 Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich
MZzo 1 Gericht en intens waarnemen met de zintuigen: zien, horen, voelen en ruiken

Cultuurgebonden:
-

-

-

OWru 7 Als vaardige voetganger of fietser de verkeersregels kennen en toepassen
en de veiligheid van verkeerssituaties in de omgeving inschatten.
OWna 1 De natuur actief en opzoeken en waarderen
OWna 6 Het weer en het klimaat waarnemen, onderzoeken, beschrijven en
vergelijken; aantonen hoe leefgewoonten mee bepaald worden door het weer en het
klimaat.
OWna 8 Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen,
onderzoeken en herkennen in de omgeving.
MUgr 2 Durven fantaseren en verbeelden.
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Domein van Ossel: Anne de Molina
/
/
/
/
/

Afstand tot de school : 1,4 km
Vervoer
: te voet
Extra informatie :
Activiteiten in het bos:
-

-

We gaan samen op ontdekking in het bos en ontdekken verschillende bomen,
blaadjes, herfstvruchten, paddenstoelen,… . We geven hierover ook wat extra uitleg
aan de kleuters.
De kleuters mogen zelf ook blaadjes, herfstvruchten,… verzamelen. (enkel degene

die op de grond liggen)

We doen ook enkele spelletjes in het bos:
o Rond een boom gaan staan
o Hoe hoog is de boom?
o Mannetje maken met stokken en blaadjes
o Mindful kijken naar bomen
o Blaadjes verder proberen te blazen
o…

