Klieder, kledder, klater,
kletsnat van water

kijk, onder(zoek) het water en word kapitein van de plas
OMSCHRIJVING

LOCATIE EN RESERVATIE

Een poel is soms een kleine biotoop, maar het bruist
er van het leven. Ze herbergen een bijzondere fauna en
flora. Ze zijn ook van groot belang voor het voortbestaan
van amfibieën. In het voorjaar leggen die hun eitjes in
het ondiepe deel van de poel, want hier warmt het water
sneller op. Amfibieën zijn niet alleen mooi om naar te
kijken, maar het zijn ook uitstekende insectenvangers. In
deze module maken de kinderen kennis met het leven in en
rond de poel.

DOELGROEP

2de en 3de graad lager onderwijs

DUUR

2 tot 2,5 uur

BEGELEIDING

door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht of

PERIODE

april - juni en
september - oktober

GROEP

maximum 25 kinderen

PRIJS

€60 of €15 (zelf begeleiden)

EXTRA

aangepaste kledij en schoeisel
voorzien

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@wtest-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

Klieder, kledder, klater, kletsnat van water
Een bonte-beesten-boel: observatie
van watervogels
Rond en op het water zitten dikwijls tal van watervogels.
De kinderen observeren deze dieren en proberen ze ook op
naam te brengen. Dat doen ze door specifieke vraagstelling
rond geluiden, poten, uiterlijke kenmerken, snavel,
verenkleed, …
Onderwaterkijken: observatie van waterplanten
Van aan de rand van de vijver kijken de kinderen naar
de waterplanten. Zo merken ze een verscheidenheid in
wortels, stengel, bladeren, kleur van de bloemen, …
Zwemmen, de vrije slag: diertjes scheppen en
observeren
De kunst bestaat erin de diertjes te vangen zonder ze te
kwetsen en zonder de aarde om te woelen. De leerlingen

leren de technieken van het scheppen en observeren ze.
Na een eenvoudige telling observeren de kinderen de
diertjes in de potloepjes en bekijken ook de ‘vangst’ van de
andere groepen.
Rommel in het water
De spullen die niet thuis horen in de vijver worden
besproken en alternatieven worden aangereikt.
Meten om te weten: metingen in en om het water
Allerlei niet-levende factoren bepalen mee de
levensomstandigheden van een poel. Sommige van deze
factoren kunnen door heel eenvoudige metingen bepaald
worden. Zo leren de kinderen werken met de secchi-schijf
en de waterthermometer.

