GROEP 1 & 2 - PLANT
Eekhoorntjes

LESINHOUD
Hoe ziet een eekhoorn eruit? Hoe beweegt ‘ie? En wat eet ‘ie graag? Op het natuurcentrum
verkleden de kinderen zich als eekhoorn en ontdekken hoe het is om een eekhoorn te zijn.
Kinderen ontdekken en leren:
over hoe eekhoorns leven, wonen, bewegen, eten zoeken en bewaren, over het gezinsleven
en wie zijn natuurlijke vijanden zijn
● zaden en noten herkennen
●

LESACTIVITEIT
Hoe ziet de les eruit?
De kinderen gaan als eekhoorns op pad. Ze kijken, voelen, proeven en lopen als een eekhoorntje.
De vlugge eekhoorns doen samen een tikspel en proberen te ontkomen aan de havik. Locatie
Hooge Vorssel, niet op vrijdagmiddag
Wanneer
september – oktober
Kosten
€2,00 per leerling met een minimumbedrag van €50,00 per groep.

GROEP 1 & 2 - PLANT
Eekhoorntjes

SCHOOLVOORBEREIDING
Inhoudelijk
Als voorbereiding op de les van Natuurcentrum De Maashorst kunt u de kinderen alvast laten
kennismaken met het thema van de les: de eekhoorn.
U kunt prachtige filmpjes laten zien. U kunt uit een aantal fragmenten kiezen. Laat de kinderen
eens op de staart letten, is de vorm altijd hetzelfde? Nee, soms is de staart opgerold en soms juist
recht. Een eekhoorn kan goed klimmen en springen. Om niet te vallen gebruikt hij z’n staart om in
evenwicht te blijven en bij te sturen.
Krijgen eekhoorns baby’s? Ja, twee tot zes kleine baby’s tegelijk. Ze drinken melk bij hun moeder
en blijven veilig in hun nest, hoog in een boom. Na drie maanden hebben ze hun moeder niet
meer nodig. Dan zijn ze groot genoeg om voor zichzelf te zorgen.
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
De leerlingen hebben geleerd dat uit een eikel, hazelnoot of dennenzaadje een nieuwe boom kan
groeien. Laat ze op school eens zien hoe je uit zaad planten kunt opkweken, b.v. tuinkers. Strooi
de zaadjes op een schoteltje met nat wc-papier. Zorg ervoor dat het papier vochtig blijft. Na een
paar dagen ontkiemt het zaad en kunnen de kleuters proeven. Ook leuk: plant een eikel en kweek
een eik.
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