Instructie Herfst 2 groep 3+4 Klimmend door de herfst
Welkom in de Natuurtuin, groet aan de leerkracht en de ouders. Stel jezelf en de andere
vrijwilligers voor. Vraag aan de leerkracht of de ouders de instructies hebben gehad en
of er groepjes zijn gemaakt. Laat die groepjes met de ouder op de bankjes bij de
Amerikaanse eik gaan zitten.
Introductie:




Wat doet een eekhoorn in de herfst; eten zoeken en verstoppen voor de
wintervoorraad.
Er is een eekhoornknuffel, eekhoornsokpop om te laten zien..
Zullen we net doen of we een eekhoorn worden, je krijgt een lange staart,
scherpe tanden, een vacht en scherpe nagels..

Uitleg Natuurpad:








Beste ouders en kinderen. In de tuin staan stokken met een eikel erop. (Laat
demonstratiemateriaal zien). Aan die stok hangt een opdrachtkaart, (laat de
opdrachtkaart zien). Op iedere kaart staan drie opdrachten en aan de achterkant
drie instructies. (doe voor hoe dit werkt).
Jullie gaan in groepjes de opdrachten doen. De eerste opdracht wordt door ons
aangewezen daarna mogen jullie zelf een nieuwe stok zoeken. De les is
misschien te kort om bij alle stokken opdrachten te doen, dit is niet erg
Ieder groepje krijgt een eekhoornsokpop, het kind met de eekhoornsokpop leest
voor. Je leest 1 opdracht, kaart omdraaien, lees de instructie voor, doe met de
groep de opdracht, draai de kaart om en lees de volgende opdracht voor, enz.
Ga naar de volgende stok waar een ander kind de eekhoorn-sokpop krijgt.
Het pad duurt een uur, om ….. (tijd noemen) komen we weer bij de bankjes bij
elkaar.
Willen jullie op de paden lopen.

Suggesties voor tijdens de les:




Loop rond en kijk of alles goed gaat, begrijpen ouders de instructies?
Assisteren bij de kleine beestjes.
Indien nodig helpen bij het lezen van de opdrachten.

Afsluiting:




Vraag de kinderen wat ze in de tuin als eekhoorn ontdekt hebben, wat ze niet
kenden of nog nooit hadden gezien.
Bedank de ouders voor het begeleiden.
Noteer de naam van de leerkracht.
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