
dieren en planten hebben zo hun strategieën om de 
winter door te komen

SOS de winter komt eraan!

OMSCHRIJVING
We kruipen in de huid van een bosbewoner en maken een 
heus voedselweb. 
Wat gebeurt er met het bos in de winter? Ken je dieren die 
een winterslaap houden? 
Leef je helemaal uit tijdens het trekspel! 

We beelden met de hele klas een boomfabriek uit: tijdens 
dit inleefmoment worden de bouw en de werking van een 
boom in alle seizoenen geïllustreerd. Welke bomen hebben 
een extra bescherming tegen uitdroging? We gieten onze 
verwondering tot slot in een stukje poëzie!

DOELGROEP 3de graad lager onderwijs    

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE september – november

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60

EXTRA aangepaste kledij voorzien

 Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum

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



SOS De winter komt eraan
In deze module wordt er vakoverschrijdend gewerkt. 
Volgende vakken komen alvast aan bod: 
- Nederlands: luisteren 
- Muzische vorming: drama
- Muzische vorming: beweging 
- Muzische vorming: attitudes

ALGEMENE INHOUD
- Wat is jouw lievelingsseizoen? Hoe ontstaan de 

seizoenen?
- We kruipen in de huid van een bosbewoner en maken een 

heus voedselweb. 
- We vragen ons af wat er gebeurt met het bos in de 

winter. Wie valt weg in de voedselketen tijdens de winter 
en hoe lost ieder dier zelf dat probleem op?

- De verschillende winterstrategieën worden besproken. 
Ken je dieren die een winterslaap houden? Ook al 
gehoord van winterrust?

- Dat een voedselvoorraad aanleggen niet zo eenvoudig is, 
kan je zelf ondervinden!

- Leef je helemaal uit tijdens het trekspel!
  

VERLOOP + WERKVORMEN
De module bestaat uit een intro met uitleg over de 
seizoenen en 6 stopplaatsen waar er telkens verschillende 
opdrachten worden uitgevoerd. 

INLEIDING
Wat is jouw lievelingsseizoen? Hoe ontstaan de seizoenen? 
(monoloog en demonstratie) – de baan van de aarde / dag 
en nacht / de seizoenen
STOPPLAATS 1: voedselweb (opdracht / touwtjesspel)
STOPPLAATS 2: winterstrategie rust of slaap
STOPPLAATS 3: winterstrategie ‘voedselvoorraad 
aanleggen’ (spel / inleefmoment)
Welke dieren houden een winterslaap? Wat is winterrust? 
Actie voorraden aanleggen: op zoek naar strategieën om 
eten te verstoppen (spel met eikels). 
Actie rust/slaap: inleefoefening
De Boomfabriek: uitbeelden van de vele lagen van een boom.
Uitbeelden van de vier seizoenen.
STOPPLAATS 4: winterstrategie trek (verhaal/spel)
Het trekspel: leren kennen van de trekcyclus van vogels 
en het ontdekken van de gevaren die ze op hun weg 
tegenkomen. 
STOPPLAATS 5: winterstrategie
Extra bescherming tegen uitdroging, kou, gebrek 
schuilplaatsen (opdracht).
Camouflage, wintervacht, vetlaag en waslaagje.
Voel, ruik en kijk goed naar de naaldbomen. Zijn het 
dennen of sparren? Oefenen met het naaldbomenspoor.
STOPPLAATS 6: herfstverwondering (belevingsmoment)
Genietend luisteren naar poëzie en zelf maken van een 
gedicht. 


