Zooitje (on)geregeld?
Inleiding

Bruikleen

Ook dit seizoenpakket zit vol met verschillende
natuurlijke materialen. Door ontdekkend leren in
te zetten, kunnen de leerlingen op hun eigen niveau

Let op; het volgende materiaal halen we op
in de week van 16 januari 2023

uitvinden waar deze materialen voor kunnen dienen.
Stimuleer het onderzoekende gedrag door open
vragen te stellen en laat de kinderen onderzoeken
met hun zintuigen.

13.

Transporttas

Wij wensen jullie weer heel veel plezier met dit
nieuwe seizoenpakket van Natuurstad.
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2 Plastic emmers
Gedroogde hortensia’s
1 Potje Glycerine
Aardappelzetmeel
Tennisballen
1 bosje gedroogde kruiden
(citroenmelisse, eucalyptus,
rozemarijn, salie)
Opvulchips
Krantensnippers
2 Schepramen
Maisbladeren
Paardenkastanjes
Eikels
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Tips voor gebruik:

Tips op internet:

Onderbouw
• Onderzoek de eikels en kastanjes door te kijken,
ruiken en voelen.
• Stop een eikeltje en een kastanje in de grond en
onderzoek wat er gebeurt. Je moet wel wat geduld
hebben!
• Maak met de herfstmaterialen een herfsttafel. Zoek
buiten nog wat mooie herfstbladeren.
• Leg de opvulchips in een bakje met water en
onderzoek wat er gebeurt.
• Onderzoek de maisbladeren. Weten de kinderen van
welke plant deze bladeren komen?
• Ruik aan de gedroogde kruiden, waar ruikt het
naar?
• Maak met een perforator van de bladeren van de
hortensia natuurlijke confetti.
• Gebruik de krantensnippers voor papier-maché.

Onderbouw
• Knutselen met bladeren.
• Knutselen met kastanjes en eikeltjes.
• Schooltv: Herfstwandeling met Flip de beer. (video
2:34 min)
Middenbouw
Zie ook onderbouw.
• Schooltv: Wormen bekijken. (video 1:11 min)
• Schooltv: Huisje boompje beestje, zaden. (video
14:09)
• Schooltv: Zelf papier maken. (video 2:54 min)
• Schooltv: Plastic recyclen hoe doe je dat? (video:
3:47 min)
Bovenbouw
Zie ook onder- en middenbouw.
•

Middenbouw
Zie ook onderbouw.
• Bekijk alle materialen in het pakket. Welke
materialen komen direct uit de natuur en welke
materialen niet?
• Onderzoek de eikels en kastanjes, bekijk ook de
binnenkant.
• Leg de eikels in een bakje met water en onderzoek
wat er gebeurt.
• Maak van de gedroogde maisbladeren
maispoppetjes.
• Vlecht de gedroogde maisbladeren.
• Maak wasmiddel van kastanjes.
Bovenbouw
Zie ook onder- en middenbouw.
• Onderzoek waar de materialen allemaal voor
gebruikt kunnen worden.
• Maak zelf bioplastic.
• Hergebruik de tennisballen.
• Onderzoek de gedroogde kruiden. Weten de
kinderen welke kruiden het zijn?
• Maak van de salie saliechips.
Groep 1 t/m 8
• Ga naar buiten en verzamel herfstbladeren of noten
in de buurt
• Maak je eigen papier van krantensnippers.
• Haal zelf nog een emmer en maak een wormenhotel
van de frituurvetemmers.
• Houd een theeproeverij: maak thee van de
gedroogde kruiden.
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Schooltv: Hoe kun je duurzaam een potje tennissen?
(video 6.52 min)
Schooltv: Hoe maak je een wormenhotel? (video 5,05
min)
Schooltv: Plastic van aardappelresten. (video 1:14)
Schooltv: Hoe maak je plastic van planten? (video
3:12 min)
Schooltv: Het klokhuis: Eikels en andere noten.
(video 14:33 min)
Schooltv: Wat is natuurlijk? (video 2:05 min)

