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Les Landschapsbeleving - opzet

Deze les (of een deel van deze les) kan goed gecombineerd worden met het invullen van het
werkblad Volgen van ‘onze heg’.
Lesdoel
De kinderen maken kennis met de gevarieerde natuur en leren gericht waarnemingen te doen aan de
directe omgeving. Ze zijn ontdekkend bezig en werken samen.
Locatie
Bij voorkeur in het gebied waar ‘onze heg’ is, op een rustige plek, liefst met enig uitzicht. Bijvoorbeeld
een weitje met een heg en/of een bosrand.
Begeleiding
Het is gewenst om 1 begeleider per ca. 6 kinderen te hebben. Neem de bij de les benodigde
materialen mee.
Lesverloop
1. Aankomst en inleiding
De groep wordt door een begeleider welkom geheten in het gebied. Hij/zij vertelt iets over het gebied
en het landschap dat bezocht wordt. De relatie met ‘onze heg’ wordt toegelicht. Houd dit verhaal kort,
zodat de aandacht van de kinderen niet verslapt. Door een dergelijke introductie wordt de band met
‘onze heg’ uiteraard versterkt. Enkele elementen uit ‘Wat is een heg’ kunnen aan de orde komen.
Vervolgens licht één van de begeleiders de bedoeling en de verdere opzet van de les toe. Doel is dat
de kinderen zich een beeld vormen van de sfeer van dit landschap, met (zo mogelijk) rust, ruimte en
relatief ongestoorde natuur.
2. Landschapsbeleving
De landschapsbeleving is een gezamenlijke activiteit. Zoek een open plek op, bij voorkeur een plek
met enig uitzicht naar alle kanten, maar dit is geen vereiste. Laat de kinderen een grote kring of een
gedeelte van een kring maken. De begeleider gaat in het midden zitten. Laat de kinderen met de rug
naar u toe gaan zitten (op een meegebrachte plastic zak), zodat ze uitzicht hebben op de omgeving.
Vervolgens worden onderleggers, pen/potlood en de werkbladen ‘Landschapsbeleving’ uitgereikt. Leg
uit dat u vragen gaat stellen over de omgeving. De voor te lezen tekst staat op het voorleesblad
Landschapsbeleving. De antwoorden schrijven ze op het werkblad Landschapsbeleving. Er mag niet
bij gepraat worden. Geef ze bij elke vraag voldoende tijd om waar te nemen en het antwoord op te
schrijven.

