Avontuurdier, op weg naar de Nationale Parken

Beste schrijftalenten,

Wij zijn op zoek naar spannende natuurverhalen over de nationale parken! Doen jullie mee? Schrijf
een natuuravontuur over de nationale parken in Nederland met een dier in de hoofdrol. Maak hier ook
een mooie tekening bij Hoe dit precies in zijn werk gaat vertellen we straks. Eerst willen we jullie iets
meer vertellen over natuur in Nederland. Lees daarom samen het verhaal over de ‘Nationale parken in
Nederland’. Dit is een aparte brief.
(lees het verhaal van de ‘nationale parken in Nederland’ voor)
Hebben jullie het verhaal gelezen? Dan vertellen we nu hoe de Tiny Tales Verhalenwedstrijd in zijn werk gaat.
Jullie gaan straks een verhaal bedenken over een echt ‘Avontuurdier’. Jullie dier is verdwaald en tenslotte
terechtgekomen op jullie schoolplein. Daar zit het dier nu en het wil heel graag terug naar een nationaal
park bij jullie in de omgeving. Maar waar vindt hij dat? Naar welk nationaal park kan het dier het beste
gaan? En hoe komt het daar? Wat beleeft het dier onderweg allemaal? Waarschijnlijk moet het dier
onderweg hindernissen overwinnen. Misschien komt iemand het dier helpen? Een mens of een ander
dier? Jullie mogen het bedenken!
In de ‘Zeven magische ingrediënten van een verhaal’ verklappen we jullie de geheimen van een goed verhaal.
Dit is ook een aparte brief.
Jullie mogen jullie ‘Avontuurdier’ kiezen uit de zes dieren van de dierenposters. Elke groepje mag
een ander ‘Avontuurdier’ kiezen. Jullie kunnen kiezen uit:

Haas

Bever

Otter
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Schotse Hooglander

Zeearend

Bruinvis
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Schijf in groepjes jullie verhalen en kies uiteindelijk samen één verhaal uit dat jullie insturen voor de
Tiny Tales wedstrijd. Wie weet zijn jullie dan straks de winnaars van jullie eigen Natuuravontuur: een
schoolreisje naar een écht nationaal park!
Heel veel succes!
Veel groeten van de natuurwachters van de nationale parken in Nederland
in opdracht van

