Hoera het wordt lente
Een project met de natuurkalender voor groep 5,6,7,8.
Het project sluit aan bij de tentoonstelling over Klimaatverandering in museum ’t
Oude Slot en kan gehouden worden in de maanden januari, februari, maart 2009.
Doel: de kinderen laten ontdekken dat er steeds meer tekenen zijn dat de lente er
aan komt. Mogelijk kunnen ze hun waarnemingen vergelijken met andere jaren.
Achtergrondinformatie: Er wordt gesproken over klimaatverandering, de
opwarming van de aarde. We bemerken, dat de lente steeds vroeger haar intrede
doet. Voorbeeld: De eerste sneeuwklokjes bloeien al in januari. De bloei van de
planten heeft te maken met de hoeveelheid licht en warmte, die ze gedurende een
bepaalde periode ontvangen. Ook de vogels gaan eerder zingen en nestelen met alle
gevolgen van dien. (Er zijn dan niet genoeg rupsen om de jongen te voeren.)
Toelichting bij het project:
-de waarnemingen kunnen b.v. gedurende 3 maanden worden gedaan.
-in januari hangt de leerkracht een blanco natuurkalender (downloaden van de site)
op in de klas en vult deze samen met de leerlingen in. Aan het begin van elke dag
wordt even stil gestaan bij de veranderingen in de natuur en wordt de temperatuur
ingevuld. Naast natuurwaarnemingen kunnen natuurlijk ook andere zaken zoals
verjaardagen, feesten, vermeld worden.
Naast deze kalender van 2009 kunnen andere kalenders van b.v. vorig jaar of
andere jaren gehangen worden om te vergelijken. “Hoe was het weer vorig jaar?
Wanneer hoorden we toen de eerste koolmees zingen? Waren er toen al narcissen
in bloei?” Ook kunnen we vooruit kijken: “Vorig jaar bloeide de hazelaar al. Wie ziet
het eerste sneeuwklokje? Luister naar de eerste zingende merel?”
NB. De natuurkalenders van de eerste 3 maanden heb ik gedurende 30 jaar met mijn
klas gemaakt. Een aantal hebben we op onze website gezet en kunnen gekopieerd
worden.
-in februari krijgen alle kinderen hun eigen blanco natuurkalender en kunnen ze als
vergelijking b.v de natuurkalender van hun geboortejaar ernaast leggen.
-in maart kan het project op dezelfde manier gebruikt en afgesloten worden.
Op de site: www.ivn.nl/veldhovenvessem staan bij : Projecten, Basisschoolproject,
2009 voorjaar, bovenbouw: de volgende natuurkalenders:
blanco, 2008, 1999,1998,1997, 1979 voor de maanden januari, februari, maart.
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