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1. Inleiding Tiny Forest Ranger Educatiepakket

De hele klas boswachter!
Hoera, je school heeft een Tiny Forest! Dit minibos is
niet alleen een fijne woonplek voor planten en dieren,
het dient ook als buitenlokaal voor de leerlingen. Een
klein bos biedt ruimte voor grote ontdekkingen: er is
van alles te beleven en onderzoeken.

Tijdplanning

Het enige dat nog mist, is een boswachter. Iemand
die alles weet over het bos; welke planten en dieren
er leven, of het bos gezond is, of het goed groeit,
waar de beste verstopplekjes zijn en hoe je er kunt
overleven. Maar de boswachter heeft nóg een taak:
andere mensen enthousiast maken en laten zien hoe
leuk en fijn het bos is!

Ideaal is het als het Rangerjaar van herfstvakantie
tot herfstvakantie loopt. Zo heb je de eerste paar
maanden van het schooljaar om afspraken met
elkaar te maken over het Ranger zijn, een planning
op te stellen en een goede overdracht te krijgen van
de Rangers van het voorgaande jaar (die inmiddels in
groep 7 zitten).

Met dit pakket kun je de hele klas opleiden tot heuse
Tiny Forest Rangers. Zo wordt het Tiny Forest echt
een bos van de leerlingen en een onvergetelijke
ervaring.

Je kunt het Tiny Forest ook heel goed gebruiken in
andere vakken zoals taal, rekenen, creatief bezig zijn
of burgerschap. Houd onze website in de gaten voor
tips en uitleg.

Voor wie

Ranger lesbox

Het Tiny Forest Ranger Educatiepakket is bedoeld
voor groep 5 en 6.

Hoe werkt dit pakket?

Met dit pakket heb je alles bij de hand om de
leerlingen op te leiden tot Tiny Forest Rangers, de
middelen om ze te ondersteunen bij hun taken als
Ranger en een aantal activiteiten om de Tiny Forest
ervaring compleet te maken. Het pakket bestaat uit
de volgende onderdelen:
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•

Het Lesprogramma. De leerlingen worden met
deze lessen opgeleid tot Tiny Forest Rangers.
Ze leren onderzoek doen, zorgen voor het
bos, overleven en hoe ze er andere mensen
enthousiast over maken.

•

Het Rangerprogramma. Als de leerlingen het
lespakket hebben afgerond zijn ze echte Rangers.
Nu kunnen ze zelfstandig aan de slag.

•

In het Rangerprogramma zitten vaste opdrachten
die het werk als Ranger ondersteunen en een
aantal seizoensopdrachten waarmee de Rangers
het bos nog beter leren kennen.

•

De Happenings. Ga met de klas een nachtje
kamperen bij het Tiny Forest of ga op bezoek bij
een ander bos. Zo maak je de Tiny Forest Ranger
ervaring compleet.

Ons advies is om met de leerlingen van groep 5 het
lesprogramma te doen. Zo worden ze opgeleid en
kunnen ze in groep 6 als goed getrainde Rangers aan
de slag met het Rangerprogramma.

Bij het lespakket hoort de Ranger lesbox. In deze
lesbox zit de complete uitrusting voor alle lessen
en voor de Tiny Forest Rangers. Wil je de lesbox
aanschaffen, dat kan via de IVN webshop:
winkel.ivn.nl

2. Materialen Tiny Forest Ranger Educatiepakket
In de Ranger Lesbox:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 x Potloepje
4 x Insecten-zuigpotje
1 x meetlint
1 x boomhoogtemeter + infoblad
2 x zoekkaart bodemdieren
1 x zoekkaart bladeren van bomen
1x zoekkaart knoppen van bomen
1 x zoekkaart zaden en vruchten van bomen
1 x zoekkaart paddenstoelen
1 x zoekkaart diersporen
3 x blinddoek
5 x knikkerzakje
1 witte paraplu
3 x spiegeltje
1 x Verrekijker
5 x kompas
Infoblad ‘Plukhulp’
1 x schepje
1 x witte bak
3 x tuinhandschoenen
2 x kleine afvalgrijper
1 x tekenkaart om teken te verwijderen
(informatie over teken vind je achterin de lesmap)

Inhoud Ranger tas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 x Ranger-badges
1 x Tiny Forest logboek
1 x meetlint
1 x boomhoogtemeter + infoblad
1 x loeppotje
1 x insecten zuigpotje
1 x zoekkaart knoppen
1 x zoekkaart bladeren
1 x zoekkaart bodemdiertjes
1 x zoekkaart vogels
1 x handschoenen
1 x afvalgrijper

Materialen waar school zelf voor moet
zorgen:
Deze spullen zijn gemarkeerd met een * in de
lesbeschrijvingen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schijf-en tekenspullen
Potloden, gummen
onderleggers
Twee verschillende kleuren petjes
bakjes die je kunt vullen met water
priknaald en touw
Kleding die vies mag worden
Tuinhandschoenen
Schoonmaakspullen: emmer water, spons, doekje
en een beetje biologische zeepsop
Afvalzakken en afvalprikkers
Kartonnen bekertjes.
Schilderijlijstjes van karton (zelf te maken)
Bakjes of mandjes om voedsel in te verzamelen.
Potten, pannen en kookgerei.
Eventueel: kookplek (schoolkeuken), houtvuur of
een campinggasbrander.

Tip: Is jullie bos nog jong? Vraag aan de lokale IVN
afdeling of de gemeente of zij wat kleine takken
(snoeimateriaal) kunnen brengen als jullie nestel- en
schuil-plekken willen maken.

Materialen voor de happenings waar
school zelf voor moet zorgen:
Happening 1
• Stokbroodstokken
• Brooddeeg of afbakbroodjes
• Beleg en boter
• Goed droog hout om te stoken
• Aanmaakhoutjes
• Lucifers of aansteker
• Kranten
• Aardappelschilmesjes
Happening 2
• Blinddoeken
• Plattegrond of routebeschrijving oid
• Spiegeltjes
• Materialen voor kampspellen, bijv. levend
stratego
Happening 3
Tenten, slaapspullen, ontbijtspullen.
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3. Lesprogramma groep 5

Opleiding tot Tiny Forest Ranger
Van basisschoolleerling tot boswachter: het is
mogelijk! Met het Tiny Forest Ranger lesprogramma
worden leerlingen van groep 5 in negen lessen van
ongeveer een uur voorbereid op deze mooie taak.
Met lessen in de volgende drie thema’s leren ze alles
wat een Ranger moet weten en kunnen.

Ranger lesprogramma (groep 5):

•

B.

•

•

Ken je bos. Een goede Ranger kent zijn/
haar bos van binnen en van buiten in alle
omstandigheden. De leerlingen leren hun weg
vinden, de onderdelen van het bos herkennen en
doen onderzoek naar alles wat er leeft, groeit en
bloeit.
Zorg voor je bos. Een Ranger houdt het bos
gezond. Dat betekent; nadenken over regels en
het naleven hiervan, maatregelen nemen om te
zorgen voor het bos en de dieren die er wonen en
het bos onderhouden. Zo is en blijft het bos voor
iedereen een fijne plek.
Vertel over je bos. Een echte Ranger zorgt
ervoor dat ook andere mensen leren over het
bos en er enthousiast over worden. Door reclame
te maken, spellen te spelen of excursies te
organiseren. Van alles wordt uit de kast gehaald
om anderen net zo gek op het bos te maken als jij
zelf bent.

Tijdens de opleiding tot Tiny Forest Ranger oefenen
de leerlingen met de taken die ze in het jaar erop
als volleerd Ranger zelfstandig uit gaan voeren. Zo
is er alle tijd om te oefenen en kunnen ze straks vol
vertrouwen aan de slag!

Praktisch
•
•

•
•
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Aan het begin van elke les staat beschreven welke
materialen je nodig hebt voor die les én welke al
standaard in de Ranger lesbox zitten.
Sommige lessen zijn alleen geschikt in een
bepaald seizoen. Dit is te herkennen aan
het seizoenslogo. Hieronder vind je een
voorbeeldplanning.
Zorg desgewenst voor begeleiding naar en in het
bos. Denk aan ouders of IVN vrijwilligers.
De meeste lessen zijn in het bos. Doe de
opdrachten zo veel mogelijk rond het bos en
vanaf de paadjes. Vooral de eerste jaren is het
bos nog kwetsbaar.

A.

C.

2.
3.

Ken je bos
Supersoorten, les met Rangerkaarten (2x: in
de herfst in de lente)
Bos op je bord
Boskaart maken

4.
5.
6.

Zorg voor je bos
Regels in het bos
Help de dieren, les met Rangerkaarten
Grote bos-onderhoudsbeurt

7.
8.

Vertel over je bos
Bos-Memory
Tiny Forest Reisbureau

1.

Voorbeeldplanning
Lessen
sept

1) Supersoorten (1e keer, najaarsversie)

okt

2) Bos op je bord

nov

3) Boskaart maken / 5. Help de dieren
(egel schuilplekken)

dec

--

jan

4) Regels in het bos

febr

5) Help de dieren (vogelvoer)

mrt

6) Grote Bos-onderhoudsbeurt

april

7) Bos-Memory

mei

1) Supersoorten (2e keer, voorjaarsversie)

juni

8) Tiny Foreste Reibureau

Lesbeschrijving groep 5

Les 1: Supersoorten
Als Ranger is het belangrijk om je bos en alles
wat daarin voorkomt goed te kennen; de planten,
de dieren en de bodem. Tijdens deze opdracht
onderzoeken de leerlingen welke soorten er
allemaal zijn. Per onderwerp zoeken ze een
‘recordbreker’, iets dat valt in het ‘Guinness Book of
Bos Records’.
Doel

soorten herkennen in verschillende
seizoenen

Seizoen

doe deze les twee keer:
in de herfst en de lente

Tijdsduur 45 minuten
Thema

ken je bos

Materialen

Schrift
Rangerkaarten:
5. Bodemdiertjes: potloepjes, insectenzuigpotjes, zoekkaart bodemdiertjes
6. Bomen meten: meetlint, logboek, boomhoogtemeter
7. Boomsoorten: zoekkaart bladeren, zoekkaart
knoppen, zoekkaart zaden en vruchten
8. Bodem: grondboor, regengoot
9. Insecten: witte paraplu, insectenzuiger, loeppotje, zoekkaart bodemdiertjes
10. Diersporen: zoekkaart diersporen
11. Paddenstoelen: spiegeltje, zoekkaart paddenstoelen (herfst)

Uitvoering

Inleiding (5 min)
Verdeel de klas in maximaal 6 (lente) of 7 (herfst)
groepjes. Wijs elk groepje een onderwerp toe,
passend bij het seizoen. Gebruik hiervoor de
Rangerkaarten (zie ‘materialen’).
In het bos (25 min)
De leerlingen ontdekken zoveel mogelijk
verschillende soorten en verzamelen hier bewijs van.
Ze mogen zelf kiezen op welke manier. Bijvoorbeeld
door het natekenen van diertjes, foto’s maken van
paddenstoelen, het verzamelen van bladeren, etc.
Per onderwerp zoeken ze iets dat valt in het
‘Guinness Book of Bos Records’. Bijvoorbeeld de
dikste boom, het grootste bodemdiertje, de felst
gekleurde paddenstoel.
Afronding (15 min)
De leerlingen presenteren kort aan elkaar wat
ze hebben gevonden. Als er weinig tijd is, dan
presenteren ze alleen hun recordvondst.

Optioneel

Werk later in de klas de onderzoeken zorgvuldig
uit. Probeer met behulp van internet de diertjes en
planten op naam te brengen. Maak er een overzicht
van zodat je het goed kunt vergelijken met andere
meetmomenten. Zo kun je zelfs jarenlange resultaten
vergelijken!

Voorbereiding
•
•
•

Zorg voor begeleiding naar het bos en bij het
uitvoeren van de opdrachten.
Doe deze opdracht één keer in de lente en één
keer in de herfst, om het verschil tussen te
seizoenen te laten zien.
Leg de kinderen uit: op de Rangerkaarten wordt
vaak het logboek genoemd. Dat hebben wij niet,
dat krijgen we volgend jaar. Nu mogen we op in
ons schrift werken
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Lesbeschrijving

Les 2: Bos op je bord
Wie in het bos wil overleven, moet zelf voedsel
zoeken. Gelukkig kun je veel eten uit de natuur
halen. Tijdens deze opdracht verzamelen en
proeven de leerlingen hun zelf gevonden ‘forest
food’!
Let op: deze les kun je alleen geven als het
bos een gezonde bodem staat. Check of er
bodemonderzoek is gedaan en de bodem gezond is
verklaard.
Doel

de natuur ervaren door te proeven

Seizoen

zomer en herfst

Tijdsduur 60 minuten
Thema

ken je bos

Materialen
•
•
•
•
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Bakjes of mandjes om voedsel in te verzamelen.*
Infoblad ‘Plukhulp’ met eetbare planten, zaden en
vruchten.
Potten, pannen en kookgerei.*
Extra: kookplek (schoolkeuken), houtvuur of een
campinggasbrander.* Je kunt ook prima koude
gerechten maken.

Voorbereiding
•
•
•

Verdeel de klas in groepjes van 3 of 4 leerlingen.
Bespreek vooraf hoe en waar de kinderen mogen
gaan zoeken en plukken.
Leg de plukregels uit:
»» Je mag overal een klein beetje van plukken. Er
moet genoeg overblijven voor de dieren.
»» Twijfel je of het een eetbare plant is, vraag je
juf of meester vóór je plukt.
»» Wanneer je alle planten hebt gevonden, laat
je deze controleren door je juf of meester.

Uitvoering

Eetbare planten zoeken (20 min)
In de natuur zijn een heleboel planten die je kunt
eten. Maar let op: er zijn ook veel giftige planten.
Kijk op de plukhulp om de juiste planten, zaden en
vruchten te vinden.
Gerecht maken (30 min)
Maak iets lekkers met de eetbare dingen die in het
bos zijn verzameld. Bijvoorbeeld: vlierbessensap,
vlierbessenjam of vlierbloesemsiroop. Met
beukenootjes kun je beukennootkoekjes
maken. Hazelnoten kun je roosteren. Van
paardebloemblaadjes kun je een salade maken.
Recepten hiervoor vind je op internet.
Samen opeten (10 min)
Eet smakelijk!

Lesbeschrijving

Les 3: Boskaart maken
Als Ranger ken je de weg in je bos en kun je
altijd het juiste pad vinden. In deze les zetten de
leerlingen de route op papier. Op schaal en met een
kompasroos om het noorden aan te geven. Zo raakt
niemand er de weg kwijt.
Doel

zelf een kaart maken

Seizoen

alle seizoenen

Tijdsduur 45 minuten
Thema

ken je bos

Materialen

Per duo:*
• 1 papier
• 1 onderlegger
• 1 potlood
• liniaal
Samen gebruiken:
• gummen*
• 5 kompassen

Uitvoering

Inleiding (5 min)
De Rangers gaan hun omgeving goed in kaart te
brengen. Voor bezoekers maar ook voor henzelf
om de weg terug te vinden. Ze kunnen op de kaart
punten markeren waar hun eigen boom staat en
waar ze iets bijzonders hebben gevonden, als op een
schatkaart.
Leg uit hoe je met een kompas het noorden kunt
bepalen: het noorden is waar de rode pijl heen wijst.
In het bos (10 min)
De leerlingen verkennen het bos in duo’s. Welke
plekken zijn belangrijk? En welke punten willen ze op
de kaart zetten ter herkenning? Door met stappen
te tellen, meten ze de afstand. Een grote stap is een
meter.
Kaart maken (30 min)
De duo’s maken een kaart van het bos, inclusief
bijzondere punten die herkenning makkelijk maken.
Extra uitdagingen indien gewenst:
• Maak de kaart op schaal
• Zet een noordpijl / kompasroos op de kaart.

Voorbereiding
•
•

Verdeel de klas in duo’s.
Vertel de kinderen voorzichtig tussen de bomen
door te lopen. Liefst zo min mogelijk van de
paadjes af te gaan. Vooral de eerste drie jaar is
het bos nog kwetsbaar.
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Lesbeschrijving

Les 4: Regels in het bos
Als Ranger ben je verantwoordelijk voor het
bos, maar wil je ook graag dat andere mensen
een bezoekje komen brengen. Hoe hoor je je te
gedragen in het bos? Welke regels zijn belangrijk
en hoe maak je dit duidelijk aan andere mensen?
Dit oefenen de leerlingen door middel van een
rollenspel.
Doel

leren over ethiek, wet en regelgeving

Seizoen

alle seizoenen

Tijdsduur 50 minuten
Thema

zorgen voor je bos

Voer klassikaal een gesprek en maak een lijst met
de 10 belangrijkste regels. Verzin een manier hoe je
dit aan bezoekers kunt laten weten. Wat gebeurt er
als mensen zich niet aan de regels houden thuis, op
school of op straat? Hoe kunnen de Rangers dat in
het bos doen?
Rollenspel (15 min)
Doe een paar rollenspellen van 3 minuten. Twee
leerlingen spelen de Rangers en twee leerlingen
de bezoekers. De rest van de klas kijkt mee. De
bezoekers doen iets wat niet mag volgens de nieuwe
regels die gelden in het bos. De Rangers spreken de
bezoekers hierop aan. Bespreek na ieder rollenspel
met de hele klas hoe het gegaan is. Wat werkt goed
en wat niet?

Optioneel
Materialen
•
•

Pen en papier*
Badges voor de Rangers (uit Rangertas)

Voorbereiding
•

Start klassikaal in het buitenlokaal.

Uitvoering

Inleiding (20 min)
Voer een klassikaal gesprek over welke regels er zijn
bijvoorbeeld op school, thuis of op straat. Waarom
zijn regels belangrijk? En hoe zien andere mensen dat
er regels zijn? Verdeel de klas in groepjes van 4 tot 5
leerlingen. Ieder groepje mag 5 regels bedenken die
gelden in het bos.
Klassikaal regels bespreken (15 min)
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Maak een bord met de regels en plaats deze in het
bos.

Lesbeschrijving

Les 5: Help de dieren
In het bos wonen veel dieren. Als Ranger wil je dat
zoveel mogelijk dieren zich thuis voelen in het bos.
In deze les maken de leerlingen het bos nóg fijner
voor de dieren. Ieder seizoen zijn er verschillende
activiteiten. Nestmateriaal maken in het voorjaar,
rustplekken in de herfst en voederplekken in
winter. Gebruik voor deze les de Rangerkaarten.
Doel

dieren helpen in verschillende seizoenen

Seizoen

alle seizoenen

Tijdsduur 30-45 minuten
Thema

zorgen voor je bos

Materialen
•
•

Schrijfmateriaal*
Rangerkaarten 1 t/m 4

1.
2.

Waterbakjes voor dieren: Seizoen: zomer.
Nodig: verrekijker, logboek; bakjes die je kunt
vullen met water, water
Schuilplekken maken voor dieren. Seizoen:
najaar. Nodig: Kleine takken en bladeren uit
het bos. Tip: Is jullie bos nog jong? Vraag aan
de lokale IVN afdeling of de gemeente of zij
wat kleine takken (snoeimateriaal) kunnen
brengen.

3.

4.

Vogelvoer maken. Seizoen: winter. Nodig:
priknaald touw
Vogelvoer maken doe je in het buitenlokaal
of in de klas. Het vogelvoer kun je in/rond het
bos ophangen. Hang ook wat vogelvoer in het
zicht van je klaslokaal. Zo kunnen de kinderen
gelijk het resultaat zien! Gebruik hierbij de
verrekijker uit de Tiny Forest leskist.
Nesthulp. Seizoen: voorjaar. Nodig:
verrekijker

Voorbereiding
•
•

Verdeel de klas in groepjes
Leg de kinderen uit: op de Rangerkaarten wordt
vaak het logboek genoemd. Dat hebben wij niet,
dat krijgen we volgend jaar. Nu mogen we in ons
schrift werken

Uitvoering

Inleiding (5 min)
Leg uit welke opdracht de leerlingen gaan doen:
waterbakjes, schuilplekken, vogelvoer of een
nesthulp maken.
In het bos (30 min)
De leerlingen gaan in groepjes aan de slag met de
opdracht.
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Lesbeschrijving

Les 6:

Les 7:

Grote bos-onderhoudsbeurt

Bos-memory

Het Tiny Forest is een schone en fijne plek en heeft
soms onderhoud nodig. Bijvoorbeeld het weghalen
van onkruid, schoonmaken en opruimen. Dat doen
de Rangers natuurlijk met zijn allen!

Wat is er leuker dan een zelfgemaakt spel spelen?
Tijdens deze opdracht maken de leerlingen zelf een
memoryspel van materialen uit het bos. Als het af
is, kunnen ze hun eigen spel spelen, of dat van een
ander groepje.

Doel

met elkaar het bos verzorgen

Doel

creativiteit ontwikkelen

Seizoen

alle seizoenen

Seizoen

alle seizoenen

Tijdsduur 45 minuten

Tijdsduur 60 minuten

Thema

Thema

zorgen voor je bos

Materialen*
•
•
•
•

Kleding die vies mag worden
Tuinhandschoenen
Schoonmaakspullen: emmer water, spons, doekje
en een beetje biologische zeepsop
Afvalzakken en afvalprikkers

Voorbereiding
•
•

Zorg voor begeleiding naar het bos en bij het
uitvoeren van de opdracht.
Check het bos en maak een lijst met de klusjes
die moeten gebeuren.

Uitvoering

Verdeel de klas in groepjes en wijs de klussen toe.
Denk aan het verwijderen van onkruid als er in de
lente en zomer bijvoorbeeld veel brandnetels of
windes staan. Denk ook aan het opruimen van afval
en het schoonmaken van het informatiebord en
buitenlokaal. Laat de kinderen zelf oordelen: moet er
nog iets gebeuren?

vertel over je bos

Materialen*
•
•

Per groepje van 3 á 4 leerlingen: 12 bekertjes.
Vondsten uit het bos; bladeren, takjes, vruchten,
zaden e.d.

Voorbereiding
•
•

Zorg voor begeleiding naar het bos en bij het
uitvoeren van de opdracht.
Verdeel de klas in groepjes van 3 á 4 leerlingen.

Uitvoering

In het bos (30 min)
Geef elk groepje 12 bekertjes. Laat elk groepje 6 keer
2 dezelfde dingen langs de rand het bos verzamelen.
Bijvoorbeeld twee dezelfde takjes. Ze mogen alleen
dingen verzamelen die op de grond liggen.
In de klas (30 min)
Neem de dingen mee naar de klas. Maak hier een
memory van met de bekers. Leg alle gevonden
dingen op tafel. Zet een beker op zijn kop over elk
ding. Verschuif alle bekers nu door elkaar. Nu kun je
memory spelen!

Optioneel

Laat anderen, bijvoorbeeld kinderen van andere
groepen of ouders het memory spel spelen.
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Lesbeschrijving

Les 8: Reisbureau Tiny Forest
Rangers laten andere mensen beleven hoe leuk het
bos is en wat je er allemaal kunt doen. Ze maken
een soort reclame voor het bos. Wat mag je niet
missen als je het Tiny Forest gaat bezoeken? De
leerlingen maken een reclameproduct of nemen
anderen mee op een excursie naar hun bos!
Doel

zelf een product ontwikkelen

Seizoen

alle seizoenen

Tijdsduur 70 minuten

Uitvoering

Inleiding (5 min)
Leg uit dat kinderen in deze les werken bij het
reisbureau voor het Tiny Forest. Daarvoor moeten
ze eerst zelf op onderzoek uitgaan. Als je bij een
reisbureau werkt, moet je namelijk eerst zelf weten
wat er te beleven is.
Onderzoek in het bos (15 min)
Laat dan elk groepje op onderzoek uitgaan in het bos.
Wanneer ze iets moois, bijzonders of spannends zien
dan schrijven ze dit op.

Materialen

Product maken (30 min)
Op basis van hun onderzoek maken de leerlingen een
reclameproduct over het Tiny Forest of organiseren
ze een excursie. Hoe kun je familie/vrienden/buren
enthousiast maken om naar het Tiny Forest te
komen? Wat is er allemaal te beleven, wat mogen ze
absoluut niet missen? De leerlingen laten het zien in
hun reclameproduct (poster, folder, filmpje) of in een
echte excursie.

Voorbereiding

Afronding (20 min)
De leerlingen mogen hun producten presenteren en/
of nemen anderen mee op excursie.

Thema

•
•
•
•

•
•

vertel over je bos

Tiny Forest logboek
Schrijfmateriaal*
Opdrachtblad Reisbureau Tiny Forest
Zelf maken: per groepje een schilderij-lijstje van
karton (A4)*

Zorg voor begeleiding naar het bos en bij het
uitvoeren van de opdracht.
Deel de klas op in groepjes van 3 tot 4 kinderen.
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Opdrachtenblad

Reisbureau Tiny Forest
Vandaag werken jullie bij een reisbureau. Jullie gaan reclame maken voor het Tiny Forest.
Zodat andere mensen nieuwsgierig worden naar het bos.
Ga eerst met je groepje naar het Tiny Forest en doe de opdrachten hieronder.
Maak foto’s of tekeningen van bijzondere dingen die je tegenkomt in en rond het bos.
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1.

Bijzondere bomen

2.

Dieren

3.

Uitzicht

4.

Rustplek

5.

Spelletjes

6.

Andere hoogtepunten

Sommige bomen vallen op. Bijvoorbeeld omdat ze groot zijn of dik, of juist klein en
dun. Omdat ze bijzondere blaadjes of besjes hebben, of op een aparte plek staan.
Welke bomen vinden jullie bijzonder? Kies drie bomen uit en leg uit waarom deze bijzonder zijn.

Als bezoekers geluk hebben, dan komen ze ook dieren tegen. Ga zelf op zoek naar dieren. Schrijf op welke dieren je hebt gezien of gehoord.
Loop een rondje door het bos. Vanaf waar heb je het mooiste uitzicht? Beschrijf waar
dit is en wat je ziet. Kijk door de schilderijlijst en zoek het mooiste uitzicht.
Is er een plek in het bos waar je lekker kunt zitten? Beschrijf deze plek en leg uit waarom je hier zo lekker kunt zitten.
Wat voor spelletjes kun je doen in het bos? Bedenk minstens twee spelletjes.
Wat is er nog meer te zien en te
beleven in het bos? Schrijf dit op.

4. Lesprogramma groep 6

Tiny Forest Rangerprogramma
Na de opleiding tot boswachter (in groep 5) is het
dan eindelijk zover: een nieuwe groep Tiny Forest
Rangers staat klaar voor de start. Het leven van een
beginnende boswachter is natuurlijk best spannend.
Gelukkig zijn er opdrachtkaarten die de Rangers
ondersteunen in hun werk. De kaarten geven uitleg
over de taken die de Rangers uit moeten voeren. Zo
leren ze hun bos nog beter kennen en wordt het Tiny
Forest een nog toffere, fijnere en veiligere plek.

Praktisch
•

Maak aan het begin van het jaar een planning wie
wanneer Ranger is. De leerlingen werken samen
in groepjes van 3 á 4 leerlingen.

•

Elk groepje is minimaal één week Ranger. Langer
mag ook, of meerdere weken, verspreid over de
seizoenen.

•

Laat elk groepje altijd de algemene Ranger
Weekopdracht uitvoeren. Daarnaast mogen ze
per keer één Keuze-opdrachtkaart kiezen

•

Op de Ranger-opdrachtkaarten staan symbolen
die aangeven in welk(e) seizoen(en) je ze kunt
uitvoeren.

•

Het is de bedoeling dat de leerlingen in
kleine groepjes zelfstandig (al dan niet onder
begeleiding onderweg) als Ranger aan de slag
gaan. Wil je dit niet dan kunnen de activiteiten
ook altijd klassikaal worden uitgevoerd. Verdeel
dan per keer dat je naar het Tiny Forest gaat de
klas in groepjes en geef elk groepje een Rangeropdrachtkaart.

•

De Rangers gaan liefst elke week een keer in het
bos kijken en brengen in het logboek verslag
uit van wat ze hebben ontdekt. Per keer kost dit
ongeveer 30 minuten.

•

Materialen voor de Ranger Weekopdracht zit in
de Ranger-tas. Controleer de tas regelmatig of
alle spullen nog aanwezig en heel/compleet zijn.

•

Materialen voor de Ranger Keuzeopdrachten
zitten in de Tiny Forest lesbox

Inhoud Ranger-tas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Ranger-badges
Tiny Forest logboek
schrijfspullen
1 meetlint
1 boomhoogtemeter
1 loep
1 loeppotje
1 insecten zuigpotje
1 zoekkaart knoppen
1 zoekkaart bladeren
1 zoekkaart bodemdiertjes
1 zoekkaart vogels

Overdracht naar de volgende Rangergroep
Het Rangerjaar loopt van herfstvakantie tot
herfstvakantie. Geef het bos vóór de herfstvakantie
door aan de volgende groep Rangers (een nieuwe
groep 6).
Maak afspraken over de overdracht van het bos van
de lopende groep Rangers op de volgende. Wanneer
vindt deze plaats en wie zijn erbij betrokken? Het is
leuk om er een kleine ceremonie van te maken.
Koppel de Rangergroepjes van afgelopen jaar aan
Rangergroepjes van het nieuwe jaar. De volleerde
Rangers leiden de nieuwe Rangers rond en vertellen
over hun ervaringen. Tenslotte dragen ze de tas met
het logboek over aan de nieuwe groep.
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5. Happenings
Een Happening is een extra activiteit die de
beleving van het bos compleet maakt. Het kost
meer tijd en begeleiding om te organiseren, maar
is ook extra leuk! Combineer de Happenings met
bijzondere gelegenheden of vaste momenten in het
jaar. Bijvoorbeeld een Tiny Forest kerstdiner.

1. Koken boven kampvuur
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•
•
•

moet genoeg lucht bij kunnen komen. Zonder
lucht (zuurstof) kan een vuur niet branden.
Leg hier vast een paar iets dikkere takken/
blokken tegenaan, ook in de vorm van de tent.
Let weer op dat er genoeg lucht bij kan komen.
Steek een lucifer aan en houd deze bij de kranten.
Zodra de houtjes branden, kan er steeds wat
groter hout op.

Als je moet overleven in een bos, is voedsel vinden
en klaarmaken erg belangrijk. Tijdens deze activiteit
maken de kinderen een stokbroodstok, helpen met
het maken van een kampvuur en bereiden hun eigen
broodjes.

1. Stokbroodstok maken
• Haal blaadjes en zijtakjes van de stok af.
• Haal met het aardappelschilmesje bij het
bovenste deel van de stok, het schors eraf.
Beweeg het mes altijd van je af!

Materialen*
• Stokbroodstokken:
»» Minstens even lang als de kinderen en
ongeveer zo dik als een duim. De tak mag
niet doorbuigen als er een broodje aan hangt.
»» Indien het bos dit toelaat, kunnen kinderen
de stokken uit het bos halen. In dat geval heb
je een aantal snoeischaren of kleine zagen
nodig.
»» Zo niet, regel dan takken bijv. via de lokale
IVN afdeling of Landschapsbeheer.
• Brooddeeg (alternatief: afbakbroodjes)
»» 100 gram tarwemeel, niet zelfrijzend
»» Boter
»» Suiker
»» Water
• Beleg en boter
• Goed droog hout om te stoken
• Aanmaakhoutjes
• Lucifers of aansteker
• Kranten
• Aardappelschilmesjes

2. Brooddeeg maken
Meng het meel met een beetje water en kneed
het tot een stevige deegbal. Let op dat het deeg
niet te kleverig wordt. Als het te veel plakt, rol de
deegbal dan nog een keer door het meel tot het
niet meer plakt. Maak van het deeg een sliert en
rol die om de stok. Druk het deeg een beetje plat
en druk de uiteinden goed aan, anders laat hij
tijdens het bakken los. Smeer de buitenkant in
met boter.
3. Broodjes bakken
Draai je stokbrood langzaam rond boven de
gloeiende houtskool. Het is gaar als het van
buiten lichtbruin is en los komt van de stok (10-20
minuten). Dan heeft je broodje een knapperige
korst en is van binnen nog zacht. Haal je broodje
los van de stok, smeer er boter op, strooi er wat
suiker erover en smullen maar!

2. Naar een groot bos

Voorbereiding
• Zorg voor begeleiding naar het bos en bij het
uitvoeren van de opdracht.

De leerlingen beleven al veel in het Tiny Forest. Extra
leuk om eens een keer op bezoek te gaan in een
groot bos. Daar zijn veel verschillende activiteiten die
je kunt doen.

Uitvoering
Bespreek het belang van vuur. Vuur is erg belangrijk
als je wilt overleven in de natuur. Het houdt wilde
dieren op afstand, je kunt erop koken en het houdt je
warm.

Een speurtocht
Geef een kaart mee of een routebeschrijving met
foto’s. Verstop onderweg op een aantal plekken
kleine schatten, zoals enveloppen met punten of wat
lekkers te eten. Speuren maar!

Zo maak je een goed vuurtje:
• Kies een vuurschaal of een open plek op zand.
• Maak losse proppen van krantenpapier
• Leg hier kleine droge takjes en aanmaakhoutjes
tegenaan, in de vorm van een indianentent. Er

Polonaise
Deel de klas op in een paar kleinere groepen van
ongeveer 8 leerlingen. Zet de leerlingen in een
polonaise. Let erop dat je tijdens de route geen
planten kapot maakt en wissel af met wie voorop
loopt

Blindenpolonaise
Alle leerlingen krijgen een blinddoek om, behalve
de voorste. Deze bepaalt de route voor de rest
van de groep door langzaam te lopen. Als er
moeilijke stukjes zijn, moeten de leerlingen elkaar
waarschuwen en helpen.

Tip: Kijk eens of er een IVN-afdeling in de buurt
van jullie school of het bos zit. IVN’ers kennen de
omgeving goed en zijn vaak bereid om een excursie
te geven in een groot bos.

Boomkronen
De leerlingen hebben spiegeltjes waardoor ze onder
het lopen kunnen zien wat er boven ze gebeurd. De
voorste leerling heeft geen spiegeltje maar leidt.

In de nacht verandert het bos. Het wordt donker.
Sommige dieren gaan slapen, andere dieren worden
juist actief. Je hoort andere geluiden dan overdag.
Een super spannende activiteit: een keer kamperen
bij het Tiny Forest!

Kampspellen
Zoals levend Stratego, het smokkelspel of een ander
spannend spel. In een groot bos is alle ruimte om te
rennen of je te verstoppen. Maak er vooral gebruik
van.

Nodig: Tenten, slaapspullen, ontbijtspullen. Ouders
of andere vrijwilligers die het avontuur willen
meebeleven.

Vergelijken: groot en klein
Neem de onderzoeksspullen mee die jullie normaal
gesproken gebruiken in het Tiny Forest. Ga op
onderzoek uit in het grote bos en vergelijk de
resultaten.

3. Slapen bij het Tiny Forest

Tip: Neem voor in de avond kampvuurmateriaal mee
en/of een nachtspel.
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Postbus 20123
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020-6228115
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