
op lente-verkenning met de seizoensfee of -tovenaar
Lentekriebels 

OMSCHRIJVING
De kinderen gaan op stap met een seizoensfee of -tovenaar 
die zich heeft overslapen. Is de lente daardoor wel goed 
gestart in het bos? 
Spelenderwijs maken de kinderen kennis met alle aspecten 
van de lente. Waarom zingen vogels en hoe kunnen zij 
verleiden? We maken, net als vogels, een groot nest maar 
ontdekken ook het nest van andere bosdieren. 
Vogels broeden op eieren. Maar hoe zit het bij de kikkers, 
rupsjes en vlinders? We speuren naar voorjaarsbloeiers 
en dansen met de bijen. Zo leren we hoe zij hun voedsel 
vinden. Weet jij wanneer kleine vogels hun nest verlaten? 
Kom mee en luister naar het verhaal van de seizoensfee!

DOELGROEP 1ste graad lager onderwijs  

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum en  
minstens 1 leerkracht of 

PERIODE maart – juni

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 of €15 (zelf begeleiden)

EXTRA aangepaste kledij 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

 Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum
 Zelf begeleiden mogelijk na afspraak • € 15 



Lentekriebels 
INHOUDEN /WERKWIJZE EN RODE DRAAD
In de lente ontwaakt de natuur uit haar winterslaap. De 
seizoensfee of -tovenaar heeft zich overslapen en wordt 
wakker gezongen door de kinderen. Het is haar taak om 
de seizoenen een handje te helpen als de natuur in de 
problemen komt. Nu is ze te laat.  Kunnen de kinderen 
haar helpen? Ze heeft foto’s van dieren in winterslaap aan 
haar nek hangen en roept ze wakker. 
De kinderen en de fee trekken hun werkkledij, de groene 
vestjes aan. Aan zes vestjes wordt, telkens ze een opdracht 
goed vervuld hebben, een symbool opgehangen. 
We zoeken in het bos naar bloemen en bijtjes, nesten en 
verliefde paartjes. We  bouwen zelf een nest en genieten 
van de geborgenheid bij elkaar. 

EINDTERMEN
Wereldoriëntatie: 1.1/1.2/1.3/3.1/5.2
Muzische vorming: 1.4/4.1/4.2/4.3 

VERLOOP
1. Verleiden
- Wietlied leren (genieten van de aanwezigheid van de 

natuur en gericht luisteren naar vogels, zingen om te 
verleiden)

- Dieren verleiden: mannetjes- en vrouwtjesdieren gaan 
op zoek naar elkaar door middel van geluidjes. Op het 
einde wordt er een hartje bevestigd op 1 vestje. 

2. Nest maken
- Op een speelse manier, met behendigheid en snelheid 

materiaal aanbrengen om een nest te maken. We werken 
met de klas samen om het materiaal voor het nest aan te 
brengen. Op het einde wordt er een nestje bevestigd op 
1 vestje. 

3. Eieren leggen en broeden
- Keuze uit een lijst met activiteiten (rond water, bodem, 

gedaanteverwisseling bij de kikker, struiken, bomen 
en kruiden, broeden…). Op het einde wordt er een eitje 
bevestigd op 1 vestje. 

4. Geboren worden
- De kinderen kunnen weergeven dat in de lente de 

bladeren weer aan de bomen komen. De bomen 
komen uit hun winterrust. Ze kunnen weergeven 
dat voorjaarsbloeiers er maar kunnen zijn zolang de 
bladeren niet aan de  bomen komen. 

- Bloemenestafette: maken van een bloementapijt met 
puzzelstukken. Op het einde wordt een bloemetje 
b evestigd op 1 vestje. 

5. Voedsel aanbrengen
- Bijen
- De bijendans: Op het einde wordt er een bijtje bevestigd 

op 1 vestje. 

6. Uitvliegen
- Vliegschool: genieten van de aanwezigheid in de natuur 

en dit uiten op een speelse wijze. 
- Knuffelvliegspel: op het einde wordt er een vleugeltje 

bevestigd op 1 vestje. 

EVALUATIE
Aan de hand van de zes symbolen die aan de vestjes 
hangen, laat je de kinderen vertellen of ze denken dat 
de natuur goed zijn werk doet. De seizoensfee dankt de 
 kinderen dat ze wilden helpen op haar ronde, zeker nu ze 
zich overslapen had. 


