Het bos door de ogen van
het bos bekeken vanuit verschillende standpunten
OMSCHRIJVING

LOCATIE EN RESERVATIE

Samen gaan we op ontdekkingstocht naar het bos. Tijdens
de tocht zijn er verschillende stopplaatsen, daar kijken
de kinderen door de ogen van ‘iemand’ of ‘iets’ anders
en beleven zij het bos afwisselend als pissebed, laars,
hond, onderzoekster, boswachter en kunstenaar. Die
stellen zichzelf telkens voor in een raadseltje. De kinderen
luisteren en raden over wie of wat het gaat.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende didactische
werkmiddelen en werkvormen. De kinderen maken
onder andere gebruik van een Ferrariskaart,
pictogrammen, het bosreglement, loeppotjes, zoekkaarten
voor kriebelbeestjes e.a. Creatieve opdrachten,
inleefoefeningen, takkenspelletjes e.a. komen aan bod.

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

DOELGROEP

3de graad lager onderwijs
De Gavers: ook 2de graad

DUUR

2 uur

BEGELEIDING

door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE

april-juni en
september-november

GROEP

maximum 25 kinderen

PRIJS

€60

EXTRA

aangepaste kledij voorzien

Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum

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

Het bos door de ogen van
VERLOOP
Samen gaan we op ontdekkingstocht naar het bos.
Tijdens de tocht zijn er verschillende stopplaatsen.
Op elke stop kijken de kinderen door de ogen van ‘iemand’
of ‘iets’ anders en beleven zij het bos als…
- een laars (welkom – raadsels en inleefopdracht)
- een kunstenaar (het bos vroeger en nu)
- een hond (het bosreglement – zorg voor het bos)
- een onderzoekster (bomen filteren de stofdeeltjes uit de
lucht – het bos met recreatieve functie – bossen nemen
CO2 weg)

- een boswachter (het bos levert hout voor de mens – is
een leefruimte voor planten, dieren en zwammen – zorg
voor de bossen in de hele wereld)
- een pissebed: bodemdiertjes als opruimers
- alle figuren samen (evaluatie)
De figuren variëren volgens het seizoen, voor- en najaar.

