
Een eerste keer op stap
Lesmateriaal
- digitaal fototoestel
- smartphone met gps-applicatie
- Google Earth
- flap papier

Vooraf
Stippel vooraf een route uit waarin je in de beschikbare tijd zoveel mogelijk biotopen kunt waarnemen. Het is niet 
de bedoeling om ze al uitvoerig te verkennen. Het gaat erom dat de leerlingen zich iets kunnen voorstellen bij het 
begrip biotoop, een plaats waar specifieke planten en dieren samenleven. 

Voorzie een of meerdere digitale toestellen waarmee je de route kunt volgen en/of foto’s kunt nemen. 

Spreek eventueel enkele (groot)ouders aan om te helpen tijdens de begeleiding.

Lesverloop
Vertel de leerlingen dat we voor dit thema de natuur in zullen trekken. In het bijzonder de natuur in de nabije 
schoolomgeving. We gaan op zoek naar biotopen. Dat zijn plaatsen waar dieren en planten samen leven en hun 
thuis hebben. Dat zijn er meer dan we zouden denken. Niet alle dieren en planten hebben ‘echte natuur’ nodig 
om zich thuis te voelen. Veel dieren en planten wonen en groeien ook dicht bij ons. 

Tijdens dit WOUW-moment gaan we al een eerste keer op verkenning. We gaan nog niet alles van dichtbij 
bekijken. Dat gaan we doen in een van de acties van dit thema. Dan doen we opnieuw dezelfde uitstap langs 
dezelfde plaatsen maar weten we intussen al veel meer over dieren en planten in biotopen. 

We trekken er samen op uit en lopen langs enkele biotopen in de buurt van de school. Gebruik de uitstap om 
enkele verkeersvaardigheden te oefenen. 

Terug in de klas zetten we Google Earth open op het digitale bord. Laat de leerlingen kort de wandeling 
reconstrueren. Laat hen vertellen welke plaatsen we een biotoop zouden kunnen noemen en wat we er nu al 
hebben gezien. Noteer de verschillende namen op een flap die we kunnen ophangen tijdens het thema.

Thema 8: De wereld van de wouw
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