
activiteiten rond dieren en planten in, onder en langs 
de Gavervijver 

Waterdraakje vertelt...

OMSCHRIJVING
De kinderen maken in een inleidend verhaal kennis met 
het waterdraakje van de Gavers. Op een speelse manier 
ontdekken ze wat er allemaal gebeurt in en rond het 
meer. Met een groot zeil wordt het Gavermeer nagebootst. 
De invloed op het water van wind, stromingen,… wordt 
eveneens gesimuleerd. Een reuzenbal drijft af op het ‘water’, 
of is de speelbal van een kleine storm. (cf. new games) Zo 
kunnen de kinderen ‘zwemmen’ boven of onder water. Met 
een duikbril of zwemvliezen?  Ze ervaren hoe het aanvoelt 
om te duiken en hoe ze zich hieraan kunnen aanpassen.  In 
een volgende stap gaan we samen met het waterdraakje 
op zoek naar enkele diertjes in en rond de vijver. Een eend, 
reiger, kikker, waterschorpioen,… elke diertje wordt op een 
speelse manier van naderbij  bekeken. Steeds opnieuw 
wordt de vergelijking gemaakt met ons eigen lichaam. 
Heeft een reiger zwemvliezen? Draagt een eend iets als een 
duikbril? Uiteindelijk wordt een totaalbeeld opgebouwd van 
wat er zoal in en rond het water wriemelt.

DOELGROEP 1ste graad lager onderwijs

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE maart - juni en
september - oktober

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA aangepaste kledij 

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@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



Waterdraakje vertelt…
Je krijgt het niet elke dag te zien maar voor de kinderen 
komt het graag eens buiten: het waterdraakje. Het leeft in 
de Gavers, is piepklein voor een draakje en kan geen vuur 
spuwen. Maak het diertje niet boos, want dan spuit het met 
water. Ooit verbrandde dit draakje zijn tong met als gevolg 
dat het niet luid kan praten. Het diertje zit op de schouder 
van de begeleider en fluistert alles in zijn/haar oor.

Verkenning van de Gavers: 
Samen met het waterdraakje speuren de kinderen de 
omgeving af en sommen ze de typische kenmerken van 
dit gebied op. Er wordt gevraagd wat de kinderen hier 
allemaal zouden willen doen: spelen, zwemmen, kampen 
bouwen,…? 

Invloed van externe factoren op het water: 
Wind en weer bepalen zowat de sfeer in de Gavers. Het 
Gavermeer wordt nagebootst met een groot blauw zeil. 
Samen maken we kleine golfjes of een heuse storm. Enig 
idee in welke richting onze bal ‘afdrijft’?

De Gavers ontdekken als mens: 
Als we zwemmen in het Gavermeer, duiken we niet 
zomaar in het water. Zwembroek aan? Duikbril op? Met 
zwemvliezen gaat het misschien wel een stukje vlugger? In 
dit luikje gaan we na hoe als mens ons kunnen aanpassen 
aan het zwemmen in het water.

De Gavers ontdekken als watervogel:
Hoe beweegt een eend zich op het land? Of in het water? 
Hoe is dit diertje hieraan aangepast? Heel wat vragen 
rond de bouw en levenswijze van watervogels worden 
beantwoord. 

De Gavers ontdekken als waadvogel: 
Niet alle vogels zwemmen of duiken in het water. 
Sommigen blijven liever met hun twee poten op de grond, 
aan de oever. Toch zijn ook deze dieren aangepast aan 
het leven in en om het water. Samen ontdekken we op 
een speelse manier welke specifieke kenmerken deze 
waadvogels hebben.

De Gavers ontdekken als amfibie:
Als we stil zijn horen we de kikkers misschien wel 
kwaken. In het voorjaar krioelt het van nieuw leven in de 
kleine omliggende poelen. Het is leuk om deze diertjes te 
observeren en om na te gaan hoe zij aangepast zijn aan het 
leven in het water. Speel zelf eens voor kikker en waan je 
een echte kampioen in het verspringen. 

De Gavers ontdekken als waterdiertje:
Samen vissen we zoveel mogelijk waterdiertjes uit de 
vijver. De kinderen sorteren de vangst volgens eigen 
creativiteit. Zo ontdekken ze de verschillen tussen de 
diertjes en merken ze op dat er een grote diversiteit is. 
Over elk diertje valt er wel iets leuks te vertellen, waardoor 
de kinderen verwonderd zijn over het leven in het water. 

Synthese-spel: 
Ten slotte wordt door de kinderen een ‘reconstructie’ 
gemaakt van het Gavermeer. In een doe-opdracht wordt de 
opgedane kennis kort samengevat.


