Beestig natuurpad
zintuiglijk leerpad met spelletjes en opdrachten over
dieren in de buurt
OMSCHRIJVING

LOCATIE EN RESERVATIE

Ontdekkingstocht van dierenvrienden in de tuin of in het
bos. De kinderen maken onder meer kennis met de mol, de
egel, het konijn, het lieveheersbeestje, de kikker, de spin,
de slak en de regenworm. Elk vriendje wordt voorgesteld
door een handpop en heeft een eigen koffer vol attributen
waar de begeleider samen met de kinderen mee aan
de slag kan gaan. Elk dierenvriendje vertelt met grote
sprekende foto’s over zijn kenmerken en de leefwereld
waarin hij leeft. Kleine opdrachtjes, spelletjes, versjes en
verhaaltjes zorgen ervoor dat de kinderen zelf de wondere
wereld van de verschillende dierenvrienden spelenderwijs
verder ontdekken.

DOELGROEP

2de en 3de kleuter

DUUR

2 uur

BEGELEIDING

door bezoekerscentrum en minstens 1 leerkracht of

PERIODE

april – juni en
september – november

GROEP

maximum 25 kinderen

PRIJS

€60 of €15 (zelf begeleiden)

EXTRA

aangepaste kledij en schoeisel
voorzien

Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum
Zelf begeleiden mogelijk na afspraak • € 15 voor gebruik materiaal/lokaal

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

Beestig natuurpad
Elk domein heeft een bijzondere dierenvriend die wordt
voorgesteld door een handpop. Zo hebben we Roestje de
eekhoorn, Reinhilde de vos en Felix de vogel. De bijzondere
dierenvriend speelt verstoppertje met zijn vrienden.
Helaas kan hij ze niet vinden en vraagt hij de kinderen om
mee te helpen zoeken.
Samen gaan ze op stap in het domein. Telkens een koffer
hun pad kruist, verschijnt er een vriendje. Elk vriendje
wordt voorgesteld door een handpop. In de koffer zitten
attributen waar de begeleider samen met de kinderen
mee aan de slag kan gaan. Afhankelijk van het weer, het
seizoen, de doelgroep en de beschikbare tijd komen de
volgende dieren aan bod: Nijn het konijn, Kwaak de kikker,
Kriebel de spin, Wroet de mol, Sloompje de slak, Prik de
egel, Stip het lieveheersbeestje en Pier de regenworm.
Elk dier vertelt met grote sprekende foto’s over zijn
kenmerken en de leefwereld waarin hij leeft. Kleine
opdrachtjes, spelletjes, versjes en verhaaltjes zorgen
ervoor dat de kinderen zelf de wondere wereld van de
verschillende dieren spelenderwijs verder ontdekken.
Zowel de bouw, het gedrag, de woonplaats, het voedsel en
de bedreigingen van de vrienden komen aan bod. Tijdens
deze ontdekkingstocht worden alle zintuigen gebruikt:
de kinderen kwaken als een kikker, ruiken als een egel,
voelen als een mol en horen als een konijn.

Nijn het konijn – Met geluidsdoosjes testen de kinderen
hun gehoor. Er worden konijnenkeutels gezocht en
spelenderwijs ontdekken de kinderen waarom konijnen
een wit staartje hebben.

Wroet de mol – De kinderen leren graven als een mol.
Geblinddoekt zoeken ze de weg en proberen ze de
materialen die ze onderweg tegenkomen te benoemen.

Sloompje de slak – Er worden slakjes verzameld en
bestudeerd. Een spel leert de kinderen wanneer slakjes uit
hun huisje komen en hoe ze zich voortbewegen.
Prik de egel - Er wordt een ontbijt vol echte slakken,

wormen, spinnen en nog veel ander lekkers samengesteld.
Een geurspel toont aan dat alles een eigen geur heeft en
een tikspel leert de kinderen wat een egel doet als een vos
in de buurt komt.

Stip het lieveheersbeestje – Een memoryspel toont
de kinderen dat hoewel de lieveheersbeestjes allemaal op
elkaar lijken, ze toch heel verschillend kunnen zijn.
Pier de regenworm – De kinderen zoeken naar

regenwormen en ontdekken wanneer ze naar boven
kruipen. Een kruiptunnel laat de kinderen toe even
regenworm te worden.
Afhankelijk van de beschikbare tijd en de doelgroep
kunnen de dieren en de spelletjes die aan bod komen
verschillen. Wil je één van de bovenvermelde dieren zeker
aan bod laten komen, vermeld dit dan bij reservatie van de
module.

Kwaak de kikker – Met rolfluitjes doen de kinderen de

roltong van een kikker na. De kinderen proberen even ver
te springen als een kikker en een tikspel voor waaghalzen
leert welke bedreiging een ooievaar vormt voor een kikker.

Kriebel de spin – De kinderen zoeken en bestuderen

enkele spinnenwebben en spinnen in de natuur. Een tik- en
bewegingsspel toont hoe een spin lekkere hapjes vangt.

Dit educatief project werd ontwikkeld door het
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de
Vlaamse overheid en afgestemd op de eigen locatie door
de dienst Natuur- en Milieueducatie van de provincie
West-Vlaanderen.

