Boom tegen allen

Leerdoel :
•
•
•

•

Leerlingen kunnen de tijd die ze nodig hebben voor een voor hen bekende
bezigheid realistisch schatten.
Leerlingen kunnen in een kleine groep voor een welomschreven opdracht
een taakverdeling en planning in de tijd opmaken.
Leerlingen kunnen bij een oriëntatie in de werkelijkheid de windstreken
(hoofd- en tussenrichtingen) bepalen aan de hand van de zonnestand of een
kompas.
Bovendien leren ze op een speelse manier verschillende boomsoorten
(her)kennen, samenwerken en creatief zijn.

Samenvatting :
Het bos daagt de leerlingen uit! Kunnen zij alle opdrachten uitvoeren binnen de
voorziene tijd?

Uitgewerkte activiteit :
Werkvorm: actief spel, samenwerken, muzisch (gedicht, kunstwerk)
Inkleding: /
Materiaal en voorbereiding:
Schrijf de opdrachten op een groot blad of print de bijlage uit. Dit kan je op een
duidelijke plaats ophangen in het bos.
Materiaal:
-

Groot papier en alcoholstift
Klaspapier
Stylo’s
Wasco ’s of kleurpotloden
Kleine potjes om diertjes in te vangen
ev. Kompas
Timer/chronometer
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Verloop activiteit:
Hang een groot blad met alle opdrachten op in het bos.
Overloop ze samen met de kinderen, verduidelijk waar nodig.
Ze krijgen 1,5 u de tijd om ze op te lossen.
Als de opdracht uitgevoerd is mag je hem doorstrepen. Lukt
het om alle opdrachten te vervullen?
Stuur waar nodig bij als niet alle leerlingen met een opdracht
bezig zijn. Je kan ook steeds opdrachten bij verzinnen of
weglaten.
Opdrachten:
-

-

-

-

Begin met 1 minuut volledige stilte. Van
zodra iemand lacht of lawaai maakt
beginnen we opnieuw. Pas hierna mag
je aan de volgende opdrachten
beginnen.
Iemand moet continu een boeiend
gesprek met een boom voeren.
Schrijf een gedicht over het bos.
Maak met materiaal dat je vindt in het
bos 4 kunstwerkjes die de 4 seizoenen
voorstellen.
Verzamel 10 verschillende bladeren.
Verzamel 5 verschillende zaden of bessen.
Als de begeleider fluit/in handen klapt/… laat je
alles vallen en knuffel je de dichtstbijzijnde boom.
Maak 15 schorstekeningen *.
Vang 10 kriebelbeestjes, geef ze een naam en verzin
er een verhaaltje bij. Waar woont hij/zij? Heeft hij
broers of zusjes? Heeft hij hobby’s?...
Maak een knus huisje voor een familie vossen uit de
buurt.
Maak een woordenketting* van dieren en planten uit het bos. Minimum 20
woorden lang!
Geef 2 klasgenootjes een statig boomkapsel.
Maak iemand volledig onzichtbaar in het bos door hem of haar te
camoufleren, onder blaadjes te bedekken,…
Verzamel een roze, rood, groen, bruin, zwart, paars en oranje voorwerp uit het
bos.
Kijk naar de zon of het mos op de bomen* en maak op de grond een mooie
windroos. Maak duidelijk waar het noorden ligt.
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*Extra uitleg bij bepaalde opdrachten:
Schorstekening
Leg een blad tegen de schors van een boom. Kleur nu met wasco of kleurpotloden
het blad in. Je zal zien dat de ribbels en barsten van de schors doorkomen op je
blad!
Woordenketting
Bij een woordenketting moet het volgende woord steeds beginnen met de zelfde
letter waar het vorige woord op eindigde.
Bv. Slang – gorilla – aap – pekinees – s…
Oriëntatie adhv mos op een boom
Wist je dat mos meestal op de noordzijde van een boom groeit? Daar komt het
minste licht en is het meestal het vochtigst. Zo kan je het noorden ongeveer
bepalen. Met dit truckje en de stand van de zon kom je al heel ver!
Verwijzing naar werkblaadje: /
Gelinkte activiteiten en leerdoelen: /
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