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BOSKRABBELS
Doelstellingen:
cognitief
natuurfenomenen gericht observeren en visueel omzetten
affectief
verwondering en respect hebben voor het bos en de organismen die erin
leven
genieten van het bos
stimuleren van zintuiglijke waarnemingen
stimuleren van de eigen creativiteit
motorisch
tekenen met potlood op een houten plankje
Aantal deelnemers:
20 (deze activiteit wordt enkel aangeboden in het kader van een meerdaags
bosklasverblijf)
Richtleeftijd:
basisonderwijs
Duur :
1 uur tot 1.5 uur
Terrein:
wandeling met 10 stopplaatsen langs een uitgestippelde route in het bos
Kostprijs:
2 EUR/deelnemer
Materiaal:
5X gelamineerd document met uitgestippelde wandeling
5X gelamineerd document met opdrachten
1 potlood en 1 houten plankje (16cm op 20cm) per deelnemer
vetkrijtjes of kleurpotloden om de tekening nadien eventueel in te kleuren
Begeleiding:
Deze activiteit kan zonder problemen begeleid worden door de verantwoordelijke
begeleider van de groep zelf. De deelnemers kunnen met de volledige klas of in
kleinere groepjes werken (elk groepje vertrekt dan op een andere stopplaats).
De verantwoordelijke haalt het materiaal af aan de balie van het bosinfocentrum en
brengt het na de activiteit terug. De deelnemers mogen hun kunstwerkje en het
potlood houden.
Verloop van de activiteit:
De deelnemers volgen de boswandeling die aangeduid is op de plattegrond. Ze
blijven op de paden, behalve in het speelbos. Tijdens de wandeling zijn er 10
stopplaatsen met een opdracht. Deze stopplaatsen zijn op de plattegrond aangeduid
met een cijfer. De deelnemers lezen eerst de opdracht en tekenen nadien met
potlood op het houten plankje. Op het einde bezitten ze een heus 'boskunstwerkje'!
Info en reserveren: tel.: 09 376 74 75, e-mail: bosklas.hetleen@oostvlaanderen.be; Website: http://www.hetleen.be
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Opdrachten
Noteer je naam op de achterkant van je plankje.

Opdracht 1:
Zie je iets dat groen en zacht is? Voel maar eens en teken het op je plankje.
Opdracht 2:
Doe je ogen gedurende één minuut dicht. Hoor je een vogel? Hoor je steeds
dezelfde vogel? Of hoor je meerdere vogels? Tel de verschillende vogelgeluiden en
teken zoveel vogels.
Opdracht 3:
Voel aan de schors van de grote boom op de hoek. Wat voel je? Het is een beuk. Hij
heeft een dunne gladde schors. Teken de beuk.
Opdracht 4:
De bunker is een overblijfsel uit het militaire verleden van Het Leen. Tijdens de winter
houden vleermuizen hier hun winterslaap omdat ze dan geen voedsel meer vinden.
Vleermuizen zijn immers insecteneters. Stoor de vleermuizen niet, want dat kan hun
dood betekenen. Welk seizoen is het momenteel? Ontdek je nu een insect? Hoeveel
poten heeft het? Teken het insect. Of teken je liever een vleermuis?
Opdracht 5:
Zoek een paddenstoel. Kijk ook op de boomstam en zoek de tonderzwam. Welke
vorm heeft zijn hoed? Teken de paddenstoel.
Opdracht 6:
Zoek aan je linkerzijde een afgezaagde boomstam. De boom hing over de weg en
vormde, vooral bij wind, een gevaar. Klim maar op jouw troon (dit is het speelbos) en
teken als een echte kunstenaar de dode omgevallen boom die je voor jou ziet.
Hoezo, dood hout? Wat moet dat dood hout in het bos?
Dood hout betekent echter 'leven' in het bos! Denk maar aan de pad die zich graag
verschuilt onder een dode boomstam, de keverlarve die zich voedt met dood hout of
de roestbruine kogelzwam die leeft op dood hout.
Opdracht 7:
Zoek een vrucht of een afgevallen blad. Leg die op je plankje en ga er langs met je
potlood. Bekijk de vrucht of het blad goed en werk verder af met je potlood.
Opdracht 8:
Zie je een vogel op de vijver? Bekijk de kop, de snavel en het verenkleed. Welke
kleur hebben ze? Teken de watervogel.
Opdracht 9:
Ruik je bloeiende planten? Of bosgrond? Of boslucht? Of een dier? Teken wat je
hebt geroken.
Opdracht 10:
Wat vind jij leuk of mooi in het bos? Teken het maar.
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