‘Meer lessen voor thuis...’
Na de meivakantie gaan scholen weer open maar voor die tijd en waarschijnlijk
ook daarna is er volop aanbod voor lessen in en om het huis.

De aanbod van Staatsbosbeheer hebben we in een eerdere mailing al
gedeeld nu delen we graag tips en links van collega NME-centra
Mooi materiaal uit Brabant, Den Haag, Drachten, Den Helder en Breda. Van
lessen over eendjes en water tot klimaat in je straat.

Voor in en om het huis
Dit ontdekpakket met thuislessen stelt NME
Den Haag beschikbaar om te delen. Sommige
activiteiten zijn binnen, andere buiten. Ze zijn zo
gemaakt dat je met weinig voorbereiding snel kan
beginnen. Kinderen kunnen met, maar ook vaak
zonder begeleiding de activiteit uitvoeren.
Bekijk de lessen

Natuur-challenges en O&O
Natuurpodium Brabantse Wal deelt graag zijn
natuur-challenges en een mini O&O-project. Het
leren, ontdekken en beleven van de natuur gaat
op een aangepaste manier door en je kunt op
afstand samen spelen.Leuk voor iedereen!
Ontdek de online leerplatform

Natuurwerkbladen
De Helderse Vallei biedt allerlei gratis
natuurwerkbladen aan. Je kunt een verenproef
doen, een eigen zonneoven maken, geluid
ontdekken, allerlei leuke dingen over dierentaal
leren tot waterkringloop uit een flessen en nog
veel meer om te ontdekken en te onderzoeken.
Bekijk de werkbladen

Hieronder nog enkele suggesties:
Natuur en biodiversiteit:
Voor alle leeftijden > https://www.natuurwijs.nl/
Groep 5 en 6 > thema insecten: wekblad,informatieblad, handleiding en
informatie voor ouder > www.brengleveninjetuin.nl
Groep 4,5 en 6 > interactieve lespakket bij de film "De wilde stad"
> http://www.dewildestad.nl/stadindeklas/
Water en klimaat:
Groep 6,7,8 > water en klimaat in je straat > https://www.waterklimaatles.nl/
Voor alle leeftijden > Vanuit de Nederlandse Waterschappen > Droppie water
Kiezen voor Duurzaamheid
groep 7 en 8 > een interactieve digitale game > www.duurzameles.nl
groep 6,7,8 > Acht clips vertellen het verhaal van Sarah. In Sarah’s Wereld
zoeken kinderen uit welke invloed de mensen hebben op de leefomgeving van
dieren. Een onderdeel van de les is dat de leerlingen bewuste keuzes maken
tijdens een online winkelspel. Ze zullen afwegingen moeten maken tijdens de
aanschaf van meerdere producten. Op deze manier beseffen ze dat alles wat
ze kopen effect heeft op de planeet. Info over de opdrachten
op http://www.krijtloos.nl/sarahs-wereld/ of een kort filmpje > klik op de link

We hopen je hiermee voldoende inspiratie voor thuislessen te hebben
gegeven.
We zien je graag terug naar de meivakantie!
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