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Een Geestig bos
doelstellingen
cognitief
in groepsverband het bos
ontdekken
planten, dieren en
zwammen leren
waarnemen
kunnen determineren met
zoekkaarten
het bos zien als een
samenlevingsvorm
affectief
inzicht hebben in en zorg
dragen voor het delicate
evenwicht van de biotoop
bos
psychomotorisch
in groep samenwerken en als groep zelfstandig opdrachten uitwerken
oriëntatie, wandelen, zoeken
Aantal deelnemers
ideaal: 18-25
maximaal: 30
Richtleeftijd
1ste graad BO
2de graad BO
De opdrachten worden aangepast aan de leeftijd van de deelnemers.
Duur
2 uur (opdrachten: 100 min., zoektocht naar de kist: 20 min.)
Terrein
De activiteiten worden uitgevoerd tijdens een vooraf uitgestippelde wandelroute
Materiaal
De begeleider krijgt een rugzak mee met in drievoud het materiaal dat nodig is om de
opdrachten uit te voeren.
Begeleiding
Deze activiteit wordt begeleid door de leerkracht of een begeleider van de groep zelf.
Het is de bedoeling dat de begeleider met zijn groep in het bos op ontdekking gaat.
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Verloop van de activiteit
1. vóór het bezoek
De groep ontvangt een bericht van de bosgeesten. Ze nodigen de
deelnemers uit om in Het Leen een schat te gaan zoeken. Als ze daaraan
willen deelnemen, moeten ze met de hele groep samen een tekening van een
bos met zo veel mogelijk verschillende levende wezens tekenen. De geesten
zullen 's nachts komen kijken en als ze het goed vinden, krijgen de
deelnemers een tweede opdracht.
Als tweede opdracht moeten ze met de hele groep een lied instuderen dat ze
bij de balie van het bosinfocentrum komen zingen.
Voor de verhaallijn van de activiteit is het belangrijk om deze twee opdrachten
effectief uit te voeren voor de groep naar Het Leen komt.
2. tijdens het bezoek
Activiteit van 2 uren in groepsverband. De begeleider van de groep gaat met
de groep op stap volgens een uitgestippeld parcours. Onderweg moeten
verschillende opdrachten uitgevoerd worden. Uiteindelijk zal elk groepje
ervaring opgedaan hebben met:
bomen opmeten, bomen herkennen aan de bladeren, dierensporen zoeken
en herkennen, bodemdiertjes zoeken en determineren, paddenstoelen
determineren, waarnemingen doen in het bos.
Na deze wandeling legt de groep de resultaten voor in het bosinfocentrum.
Als daaruit blijkt dat de opdrachten goed zijn uitgevoerd, krijgen de leerlingen
de aanwijzingen om de schat te gaan zoeken. Dit gebeurt aan de hand van
een oriëntatieoefening en een fotozoektocht.
De schat
De bedoeling van de bosgeesten is om hun grootste schat, het bos zelf, aan
de groep te geven. Dat is natuurlijk niet mogelijk, een bos kan je niet zomaar
meenemen. Toch krijgen de deelnemers uiteindelijk een aandenken mee naar
huis.
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OPDRACHTEN EERSTE GRAAD BASISONDERWIJS

plaats 1: Gewone beuk (speelweide bij picknicktafels)
Opdrachten rond de vorm van bladeren, de dikte van de boom.
plaats 2: dode boomstam (rechterkant van de weg, voorbij bankje)
Zoeken naar paddenstoelen op de stam en zoeken naar bodemdiertjes in het
dode hout.
Een regenspelletje. (regenmuziek maken met materiaal uit het bos)
plaats 3: (op de grasstrook naast de verharde weg)
Zoeken naar bewijzen dat hier dieren leven.
Kennis maken met wraatsporen, graafsporen en uitwerpselen.
plaats 4: (grasveld voorbij de vijver)
Paddenstoelen leren waarnemen: zoeken, bekijken, ruiken
plaats 5: (op de hoofdweg, richting Bosinfocentrum)
speel onderweg een woordspelletje:
(woordenslang met bos-onderwerpen)
(geheugenspelletje: dingen opnoemen die in het bos voorkomen)
(raadspelletje: ik denk aan iets uit het bos)
OP ZOEK NAAR DE SCHAT
Door een combinatie van een fotozoektocht en instructies vinden de
deelnemers een schatkist. Daarin ligt alleen een briefje van de bosgeesten.
Wanneer de groep de kist terugbrengt, krijgt elke deelnemer een aandenken.

Materiaal:
(alles in drievoud)
potjesloep
spiegeltje
mapjes met de opdrachten
plattegrond

Info en reserveren: tel.: 09 376 74 77, e-mail: mailto:bezoek.hetleen@oostvlaanderen.be
Website: http://www.hetleen.be

'

Educatieve dienst 2013
'een geestig bos'
'

OPDRACHTEN 2DE GRAAD BASISONDERWIJS
Om de opdrachten uit te voeren zit het nodige materiaal in de rugzak. Van alle
materiaal krijgt de groep drie exemplaren mee, zodat er in kleine groepjes kan
gewerkt worden. De antwoorden mogen met de meegegeven stiften op de
antwoordbladen geschreven worden.
Plaats 1: Gewone beuk (speelweide bij picknicktafels)
bomen determineren aan de hand van de bladeren, de vorm van bladeren
herkennen, bomen opmeten.
opdrachten worden eerst klassikaal en daarna in groepjes uitgevoerd.
Lentevariant:
Op drie plaatsen een vierkant uitzetten en met eenvoudige zoekkaarten kijken
welke planten er voorkomen in gamaaid gras, lang gras en gras onder een
boom.
Wintervariant:
Bomen determineren aan de hand van de knoppen en opmeten. Eerst met de
hele groep samen, daarna duidt de begeleider per groepje een boom aan, en
moeten de deelnemers die determineren en opmeten.
plaats 2: dode boomstam (rechterkant van de weg, voorbij bankje)
zwammen waarnemen en determineren (als er te vinden zijn)
bodemdiertjes zoeken, observeren en determineren
plaats 3: waarnemen in kleine groepjes
De deelnemers wandelen per groepje langs een pad. Bij het eerste kruispunt
slaan ze rechtsaf, zodat de hele groep verzamelt op één punt, waar ook de
leerkracht de groepen opwacht. Onderweg moeten de deelnemers op zoek
gaan naar diersporen.
OP ZOEK NAAR DE SCHAT
Door een combinatie van een fotozoektocht en instructies vinden de
deelnemers een schatkist. Daarin ligt alleen een briefje van de bosgeesten.
Wanneer de groep de kist terugbrengt, krijgt elke deelnemer een aandenken.

Materiaal:
(alles in drievoud)
zoekkaarten bladeren, knoppen, zwammen, kruiden, bodemdieren,
dierensporen
boomhoogtemeter
potjesloep
stift
doekje
spiegeltje
mapjes met de opdrachten
plattegrond
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Deze 2 teksten moet de groep ontvangen (op een bord, in een brief, …)
vóór de deelnemers naar Het Leen komen.

Eerste boodschap op het bord
Beste vrienden!
Hier een geestig berichtje.
Wij hebben een verrassing voor jullie!
Wil je een eerste tip?
Maak dan eerst met de hele groep een tekening van het bos op het bord of op een
groot stuk papier.
Geestige groeten
De bosgeesten

Tweede boodschap (de volgende dag)
We zijn blij met deze tekening over het bos
Willen jullie een schat vinden?
Leer dan een lied over het bos of de natuur.
Ga naar het provinciaal Domein Het Leen en zing het lied voor de mensen
van de infobalie het bosinfocentrum. Daar krijg je een volgende opdracht.
Geestige groeten
De bosgeesten
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