
met Boris creatief aan de slag in het bos
Spelen met Boris

OMSCHRIJVING
De kinderen gaan op stap met Boris, een echte bostrol 
uit Noorwegen! Na het zingen van het herfstlied worden 
de kinderen voortdurend geprikkeld om op een speelse 
en muzische manier het herfstbos actief te ontdekken 
met alle zintuigen! Daarvoor maken ze onder andere een 
boomschilderij, leren elementen van de herfst kennen door 
middel van een herfstgedicht, beelden de groei van een 
vruchtje tot boom uit, gaan op zoek naar kriebelbeestjes, 
lossen dierenraadseltjes op en nog heel wat meer. 
Tussendoor kunnen de kinderen zich ook nog uitleven 
tijdens een bosspel. 
Een actieve en creatieve module! 

DOELGROEP 1ste 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



Spelen met Boris 
LEERSTOF EN DOELSTELLINGEN
- herkennen en benoemen van het blad en de vrucht van 

de eik, de beuk, de kastanje, de esdoorn… 
- herkennen, benoemen en beschrijven van kriebelbeest-

jes zoals de pissebed, de regenworm, de spin… 
- de groei van een vruchtje tot boom kunnen uitbeelden
- weten dat de vrucht het zaadje van de boom is
- de kenmerken en elementen van een herfstbos kennen
Ook heel wat vakoverschrijdende eindtermen komen aan 
bod.  

INHOUDEN ALGEMEEN
De kinderen gaan op stap met Boris, een echt bostrol uit 
Noorwegen (een handpop). Ze krijgen meteen een verhaal 
te horen hoe Boris hier terecht gekomen is en wat hij hier 
komt doen. 
Na het zingen van het herfstlied worden de kinderen 
geprikkeld om op een speelse manier het herfstbos te 
ontdekken. 
- door het maken van een boomschilderij ontdekken de 

kinderen zelf de kenmerken van een bos en van de herfst
- een herfstgedicht leert hen andere elementen kennen 

van dit seizoen
- we beelden samen de groei van een vruchtje tot boom uit 

en ontdekken al gauw dat bij elke soort boom een andere 
vrucht behoort

- gewapend met schopjes en potloepjes zoeken de 
kinderen naar kriebelbeestjes er worden enkele 
dierenraadseltjes opgelost

- het memoryspel koppelt het juiste blad aan de juiste 
vrucht van enkele courante bomen

- tussendoor kunnen de kinderen zich uitleven tijdens een 
bosspelletje

VERLOOP
- verhaal van Boris de bostrol 
- met het herfstlied trekken we het bos in
- wat is een bos? en de herfst?
- herfstgedicht
- vruchten: inleefoefening 
- dieren in het bos: kriebelbeestjes zoeken in de 

humuslaag + dierenraadseltjes
- voorraadspel met de grotere dieren: op speelse wijze 

zoveel mogelijk vruchten verzamelen om ze daarna te 
vergelijken en te bespreken 

- Boris speelt het memoryspel (blad koppelen aan vrucht)
- afsluit: feestdrankje en koekje om af te sluiten en om 

afscheid te nemen van Boris voor dit jaar

EXTRA’S
- spelen en versjes voor tussenin of achteraf


