
Thema 7: Word wakker!

WOUW-actie 2 150'

Ontdektocht in de natuur
Lesdoelen
1. De kinderen kunnen een eenvoudige informatieve tekst schrijven over een behandeld onderwerp.
2. De kinderen kunnen creatief denken en oplossingen bedenken.
3. De kinderen kunnen de fases van de ontwerpcyclus doorlopen.
4. De kinderen kunnen naar de mening van anderen luisteren en zijn bereid van hun mening af te stappen.
5. De kinderen kunnen iedereen aan de beurt laten.

Lesmateriaal
- powerpoint 1: ontwerpcyclus
- powerpoint 2: foto’s natuurborden
- materiaal om de borden te maken:
 • paier, karton, lamineermachine ...
 • touw om het bord op te hangen of paaltjes om het in de grond vast te zetten
 • eventueel stukjes poëzie over de natuur waaruit de leerlingen kunnen kiezen
 • eigen foto’s van dieren en planten
- bewegwijzering indien nodig

Vooraf
Kies samen met de leerlingen een stukje natuur (een mooie weide, indrukwekkende boom …) of een korte route 
die een ontdektocht kan worden. Deze plek(ken) gaan jullie voorzien van infoborden.

Breng met de klas een bezoek aan het stukje natuur en brainstorm er samen over mogelijke ideeën.  
Neem ook foto’s zodat je die in de klas kan gebruiken om de plaats van de borden en de inhoud af te spreken.
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Lesverloop

1  Instap
Vertel dat jullie op de gekozen plek(ken) ontdekopdrachten en infoborden zullen zetten. 
We gaan de bezoekers helpen genieten van de mooie plek, of hen informeren over de planten en dieren die 
daar leven.

Toon enkele voorbeelden van mogelijke borden (powerpoint 2) en bespreek de functie:
- informatie geven (over planten, dieren ...)
- uitnodigen (om de plek proper te houden, om te kijken, luisteren, voelen, ruiken …)
- laten genieten (bv. van een stukje poëzie)
- …

2  Kern
Bespreek wie welk soort bord wil maken:
- een infobord (Over welke plant(en) of dier(en) gaat het bord?)
- een uitnodigend bord (Waarvoor wil je mensen uitnodigen? Wat wil je mensen laten doen?)
- een bord om de mensen te laten genieten
- een brilbord om mensen door te laten kijken naar een mooi stukje natuur
- ...

Laat de leerlingen groepen maken volgens welk soort bord ze willen maken.
Geef hen al het materiaal dat ze nodig hebben.

Maak vooraf duidelijke afspraken over een goede samenwerking.
Concretiseer dit in gedrag en voorbeeldzinnen die de leerlingen kunnen gebruiken tijdens het 
samenwerken:
- We luisteren echt naar elkaar: we kijken de andere aan, laten iedereen uitspreken en stellen vragen als 

‘Wat vind jij?’ en ‘Heb jij een goed idee?’.
- We houden rekening met elkaars ideeën (en willen niet enkel het eigen idee uitvoeren): we luisteren 

naar alle ideeën en zeggen ‘Ik vind jouw idee wel goed.' of ‘We hebben drie goede ideeën. Laten we aan 
elkaar vertellen wat we het beste vinden.’ en ‘Waarom vind je dat?’.

- We verdelen de taken zodat iedereen iets kan doen.

Toon de ontwerpcyclus op het digibord (powerpoint 1) en bespreek samen de stappen:
- een ontwerp maken
- het ontwerp voorstellen aan de rest van de klasgroep die feedback geeft
- het ontwerp bijsturen aan de hand van de feedback
- afspraken maken over de uitvoering: Wie doet wat? Met welk materiaal gaan we werken?
- het ontwerp uitvoeren (het bord maken)
- de creatie presenteren aan de klasgenoten

Laat ze zelf aan de slag gaan en zelf beslissen.
Begeleid minimaal:
- Geef hen eventueel enkele stukjes poëzie en laat ze er eentje uit kiezen.
- Formuleer samen mondeling mogelijke informatieteksten, uitnodigingen …
- Geef beginzinnen die de leerlingen kunnen aanvullen.
- Geef prenten of foto’s waarbij ze teksten kunnen schrijven.
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Spreek een duidelijke timing af.
Laat de leerlingen van start gaan met de eerste stap: het ontwerp maken.
De groep bespreekt en komt overeen welke vorm ze willen, wat erop komt, waar ze het bord willen zetten … 
Laat ze eventueel ook een schets maken.
Bij de tweede stap stellen ze hun ontwerp voor aan de rest van de klas. De klas geeft daarna feedback of 
stelt vragen bij onduidelijkheden.
Laat ze suggesties formuleren zodat de groep in de derde stap hun ontwerp aan de feedback kan 
aanpassen.
Bespreek ook het praktische aspect voor de vierde stap: Welk materiaal is er nodig? Hoe gaan ze het 
aanpakken? Wie gaat wat doen?
De leerlingen realiseren hun ontwerp in de vijfde stap. Controleer of elke groep goed samenwerkt volgens 
de afgesproken regels. Corrigeer waar nodig.
In de laatste stap presenteren de leerlingen hun afgewerkte bord aan de klasgroep.

3  Slot
Neem de borden en al het materiaal om de borden te plaatsen mee naar de afgesproken plek. 
Plaats alle borden, kijk nog even rond en ruim eventueel het zwerfvuil op. Voorzie eventueel 
bewegwijzering als het een tocht is.

Nodig ouders, familie, klasgenoten, de buurt … uit om de plek te bezoeken.
Laat de leerlingen eventueel echte uitnodigingen maken.


