Welkom
Voor je ligt het Tiny Forest lespakket. De kant-en-klare lessen in dit pakket helpen je op weg met lesgeven
in en rond een Tiny Forest. En dat gaat niet alleen over natuur. Je kunt het Tiny Forest ook gebruiken voor
bewegen, rekenen, taal, kunstzinnige vorming, burgerschap. De mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos.

Dit lespakket bestaat uit:
1.
1. Een katern met lessen voor groep 1-4. De leerlingen maken kennis met de verschillende vormen, kleuren
en materialen uit het bos. En de verschillende seizoenen. Daarnaast werk je aan bewegen en fijne motoriek,
taal, rekenen en beeldende vorming.
2.
2. Het Tiny Forest Ranger programma voor groep 5-6. Leerlingen leren het bos goed kennen, werken aan
onderzoeksvaardigheden, taal, rekenen, burgerschap en creatief bezig zijn.
• In groep 5 worden de leerlingen opgeleid tot Ranger. Ze leren onderzoek doen, zorgen voor het bos en
hoe ze andere mensen enthousiast maken.
• In groep 6 gaan de leerlingen in groepjes als Rangers zelfstandig aan de slag. In de lesbox vind je
opdrachtkaarten die hun werk ondersteunen.
• Een bijzondere extraatje zijn de Happenings. Daarmee maak je de beleving van het Tiny Forest compleet.
Ga een nachtje kamperen bij jullie Tiny Forest of bezoek een ander bos.
1.
3. Een katern met lessen voor groep 7-8. De leerlingen doen onderzoek in het bos en vergelijken het
schoolplein met het bos. Ze onderzoeken wat het bos betekent voor de dieren en voor mensen. Ook vind je
suggesties voor de koppeling met andere vakgebieden zoals rekenen en techniek.

Materialen

Een deel van de materialen die je nodig hebt voor dit lespakket zijn al aanwezig op school , zoals schrijf- en
tekenmateriaal bijvoorbeeld. Alle specifieke materialen, zoals loeppotjes, een boomhoogtemeter, zoekkaarten
en nog veel meer vind je in de Tiny Forest lesbox. In de lesbox zit ook de Rangertas met het logboek dat
de Rangers nodig hebben. De lesbox is te bestellen via www.ivn.nl/webwinkel. Is er iets kapot gegaan of
verdwenen? Dan kun je ook de meeste materialen bijbestellen via www.ivn.nl/webwinkel.

We wensen jou en je groep heel veel plezier met jullie Tiny Forest!

