GROEP 1 & 2 - WATER
Kopje onder

LESINHOUD
Kinderen ervaren en worden zich er bewust van dat ze dagelijks heel veel met water te maken
krijgen.
Kinderen ontdekken en leren:
●
●
●
●
●
●

dat water kan veranderen in ijs en waterdamp
over de seizoenen
dat water stroomt van hoog naar laag
de betekenis van drijven, zweven en zinken
wat water absorbeert of afstoot
sporen van dieren die in en om het water leven

LESACTIVITEIT
Hoe ziet de les eruit?
De les begint met een inleiding. Daarna doorlopen de kinderen een circuit met wateropdrachten,
zowel binnen als buiten.
Locatie
Deze les vindt plaats in dependance de Hooge Vorssel te Heesch.
Wanneer
september, oktober, maart, april, mei, juni
Kosten
€2,00 per leerling met een minimumbedrag van €50,00 per groep.

GROEP 1 & 2 - WATER
Kopje onder

SCHOOLVOORBEREIDING
Inhoudelijk
Kennen de kinderen dieren die in, op of bij het water leven? Hoe beweegt een visje? Hoe zwemt
een eendje? Hoe zien de pootjes van een eend eruit? Bekijk het filmpje. Het laat de ontwikkeling
zien van kikkerei tot kikker.
Organisatorisch
Op school maakt u maximaal 6 groepjes van 4-6 kinderen. Bij ieder groepje moet gedurende het
bezoek aan het natuurcentrum een begeleidende volwassene zijn. Bespreek met de begeleiders
van tevoren de gang van zaken. Laat hen zorgen voor een horloge en geschikte kleding. Maak
eventueel gebruik van de begeleidersbrief.

NA AFLOOP OP SCHOOL
Afronding
Kijkt de klas graag naar Flip de beer? Bekijk dan dit filmpje met ijs- experimentjes.
Iets pittiger is het filmpje over bevriezen, smelten en verdampen. Geschikt voor groep 2.
Oudere kleuters kunnen op de interactieve site van www.droppiewater.nl zelfstandig rondkijken.
Deze site is van diverse waterschappen, waar onder waterschap Aa en Maas. De thema’s sluiten
aan bij de inhoud van de les op Natuurcentrum De Maashorst.
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