
speels onderzoek naar de verschillende toepassingen 
van kruiden

De kruiden van Articuno

OMSCHRIJVING
Tijdens zijn zoektocht naar kruiden heeft Professor Articuno 
tal van kwaaltjes opgelopen. Zijn verhaal daagt de kinderen 
uit om op onderzoek te gaan in de kruidentuin. De kinderen 
voeren via een doorschuifsysteem 4 verschillende opdrachten 
uit. Hierbij staan groepswerk en onderzoekend leren centraal.

De eerste opdracht laat de kinderen toe kruiden te 
onderscheiden door gebruik te maken van de verschillende 
zintuigen. Bij de tweede opdracht zorgen raadsels ervoor dat 
de kinderen uit een gegeven aantal kruiden, één kruid kunnen 
selecteren.  De zoektocht naar verschillende kruiden bij de 
derde opdracht leert de kinderen dat de kruiden naargelang 
hun gebruik ingedeeld kunnen worden in medicinale planten, 
industriële planten en keukenkruiden.  
Bij de laatste opdracht speuren de kinderen in een mand 
naar de producten die de kwaaltjes van de professor kunnen 
verhelpen.

DOELGROEP 2de graad lager onderwijs  

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum en  
minstens 1 leerkracht  

PERIODE april – juni

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA Aangepaste kledij en 
schoeisel voorzien

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



De kruiden van Articuno
Professor Articuno is steeds in de weer met het maken van 
nieuwe kruidenbrouwsels. Voor zijn nieuwste drankje is 
hij op zoek naar een bijzonder kruid. Tijdens zijn zoektocht 
loopt hij echter tal van kwaaltjes op: een bijensteek, 
een botbreuk, een schaafwonde en nog veel meer. De 
professor is zo moe van zijn tocht, dat hij de kinderen 
vraagt om te helpen bij het uitvoeren van 4 opdrachten. Een 
speelse puzzelopdracht verdeelt de klas in 4 verschillende 
groepen. Elke groep begint bij een andere opdracht. Op 
het signaal van de begeleider schuiven de kinderen door 
naar een volgende opdracht. Groepswerk en onderzoekend 
leren staan centraal bij deze module.

Gebruik je zintuigen
Bij de eerste opdracht mogen de kinderen al hun zintuigen 
prikkelen. Ze mogen kijken, voelen, ruiken en proeven van 
een specifieke reeks keukenkruiden. Wie kan de juiste 
kenmerken bij de juiste plant plaatsen?

Rarara wie ben ik?
De tweede opdracht is voor de actieve denkers. Uitgaande 
van enkele raadsels en infofiches van een reeks kruiden, 
moeten de kinderen één kruid kunnen selecteren. Hiervoor 
moeten de kinderen informatie verzamelen, waarmee ze 
eigenschappen van planten kunnen vergelijken en planten 
kunnen elimineren.

Kijk goed om je heen
De kruidentuin heeft een specifieke indeling. De zoektocht 
naar verschillende kruiden leert de kinderen dat de 
kruiden naargelang hun gebruik ingedeeld kunnen 
worden in medicinale planten, industriële planten en 
keukenkruiden. De kinderen ontdekken ook dat planten 
soms meerdere gebruiken kennen. Zich goed kunnen 
oriënteren is bij deze opdracht van groot belang.

Van de tuin naar de winkel
Voor de laatste opdracht gaan de kinderen aan de slag met 
een mand vol producten. Op elke verpakking vinden ze de 
ingrediënten van het product. Een medicinale kruidenlijst 
geeft de kinderen een overzicht van welke ingrediënten 
helpen bij welke kwaaltjes. Samen zoeken de kinderen uit 
welke producten de kwaaltjes van de professor kunnen 
verhelpen.

Tot slot verzamelen de kinderen opnieuw bij de professor. 
Hier kunnen ze al hun kennis over de kruiden aan elkaar 
meedelen.
Dit educatief project werd ontwikkeld door de dienst 
natuur- en milieueducatie van de Provincie West-
Vlaanderen


