Cursus natuurouder.
Zaterdag 18 november 2017
Hoe maken we een natuurpad voor kinderen?
Zaterdagmorgen was er de 2e praktijkles voor de cursisten, waarin het onderwerp
natuurpad voor kinderen werd behandeld. Aan de had van het cursusboek konden
de cursisten thuis al leren welke aspecten daarin behandeld zouden worden.
Na eerst van een heerlijk kopje koffie genoeten te hebben, volgde er een uitleg,
waarin men zelf zijn/haar gedachten kon laten gaan over, hoe zou ik dat doen?
Wat kun je samen voor ideeën aandragen? Er lagen voorbeelden op tafel, er
werden filmpjes bekeken. In alle vormen was iets te zien/vinden. Daarna gingen
we naar buiten, om in de praktijk te ervaren wat je allemaal kunt doen om een
natuurpad aan te leggen. De één keek naar takjes en bladeren, de ander naar
paddenstoelen. En weer andere naar grond-begroeiing. Je kon ook van wat je
vond, meenemen, om daar binnen mee aan de slag te gaan.

Dan is er pauze, een kopje koffie ging er wel in.
Na de pauze kom men wederom naar buiten, of binnen met je ideeën aan de slag
te gaan. De één plakte het gevonden materiaal op een blad, de ander vertelde
over de gevonden voorwerpen. En een derde groep had een heel blad uitgewerkt,
waarop heel veel nuttige onderwerpen stonden.

Zo had een ieder een eigen iedee
Er waren bordjes gemaakt met een diertje erop, om langs het pad te zetten. Met
een opdrachtenlijstje erbij. De één zou het gebruiken, terwijl een ander juist vond
dat de inspiratie van de kinderen zelf uit moest komen.
Door alles samen te bundelen, krachten verenigen, kun je een heel veelzijdig en
leerzaam natuurpad maken. Wat je heel goed kon merken, was de onderlinge
samenwerking. En alleen samen kun je er iets moois van maken.
Alles werd duidelijk uitgelegd. En er is flink gebrainstormd. Als daar geen mooi pad
uit voort komt. We gaan het beleven. Wederom een vruchtbare ochtend. Veel leer
en denkstof kon mee naar huis.
Nog wel even oefenen.
Gerrie van den Brink

