LESBRIEF

50 dingen op de Veluwe
Jullie school bevindt zich op, of vlakbij één van de grootste, mooiste en meest bijzondere
natuurgebieden van Nederland: de Veluwe. IVN Gelderland heeft in samenwerking met
provincie Gelderland het boekje ‘50 dingen die je op de Veluwe moet doen in de natuur
voor je 12e’ ontwikkeld. Het boekje is samengesteld met input van onder meer groene
vrijwilligersorganisaties, terrein beherende organisaties en experts. Het staat vol met inspiratie,
leuke weetjes en tips om het bezoek aan de Veluwe nóg aantrekkelijker te maken voor kinderen
uit het basisonderwijs en hun ouders.
Vele scholen hebben het ‘50-dingen’-boekje ondertussen aangeschaft voor hun leerlingen.
Hebben jullie hem nog niet? Kijk dan eens in de IVN-webwinkel. Naast dat dit boekje een leuke
speel- en ontdekaanleiding vormt voor kinderen om de Veluwse natuur te ontdekken, is het
boek ook uitermate geschikt om educatief in te zetten op school. Deze lesbrief is bedoeld om je
daarbij te helpen.
De lesbrief bestaat uit:
1.
Een kant-en-klare PowerPoint presentatie, gericht op groep 5-6.
2.
Diverse tips & tricks om de Veluwe als onderwerp voor educatie te gebruiken.
3.
Concrete voorbeelden om het ‘50-dingen’-boekje educatief in te zetten in de klas.

1. PowerPoint presentatie: ontdek de

Veluwe

Doelgroep:
Doel: 		

Groep 5 en 6.
Kinderen maken kennis met de Veluwe en hen te leren over de 		
geschiedenis, flora, fauna en menselijke activiteiten in dit gebied.
Duur: 		
± een half uur.
Samenvatting: De Veluwebewoner Rafaël de Raaf neemt de kinderen in deze 		
		
presentatie mee in de wondere wereld van de Veluwe. Rafaël gaat
		
op speelse wijze in op onder meer het ontstaan van de 			
		
Veluwe en de vele plant- en diersoorten die hier leven. 			
		
Daarnaast geeft Rafaël enkele tips over wat er op 			
		
de Veluwe allemaal te doen is.
Voorbereiding: De presentatie is door de docent zelfstandig, zonder veel 		
		
voorbereiding uit te voeren. De presentatie is opgezet als een 		
		
soort stripverhaal. Het is aan te raden deze presentatie wel een 		
		
keer goed door te lopen voordat de presentatie gegeven wordt.

2. Tips & tricks
De volgende tips en tricks geven je inspiratie over hoe je het boek en het thema Veluwe een plek
kan geven in de klas.
Tip 1: Zoek contact met de lokale IVN afdeling
Met een gastles op school kunnen IVN-vrijwilligers de kinderen al verhalend meenemen in dit
bijzondere natuurgebied vol historie, natuurschatten en bijzondere dieren en planten. Op deze
manier wordt de nieuwsgierigheid van de kinderen geprikkeld waardoor ze eerder geneigd
zijn zelfstandig op avontuur te gaan op de Veluwe. Je kan hen vragen een gastles te geven,
maar het is nóg leuker om de Veluwse natuur te bezoeken met een excursie. Kijk hier voor de
contactgegevens van de IVN-afdeling bij jouw school in de buurt.
Tip 2: Organiseer een wedstrijd
Wie springt het verst als een kikker? Wie vindt de meeste kriebelbeestjes? Wie
kan de meeste soorten vogels herkennen? Wie kan de meeste natuuractiviteiten
doen in één uur? Het boekje vormt een leuke aanleiding voor diverse speelse
wedstrijdvormen.

Tip 3: Maak een Veluwse activiteitenkalender of bingokaart
Om kinderen te verleiden het avontuur aan te gaan en zelfstandig meer activiteiten te
ondernemen, zijn er manieren om ze op weg te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een Veluwse
bingokaart. Hierop kunnen kinderen bijhouden welke activiteiten ze al gedaan hebben. Heeft er
iemand bingo? Misschien krijgt hij of zij wel een mooie natuurschat! Je kunt ook samen met de
kinderen een Veluwse activiteitenkalender maken. Dit helpt de kinderen in te zien wanneer ze
welke activiteit het beste kunnen doen.
Tip 4: Vertel een Veluws sprookje
Wist je dat het natuurgebied barst van de volksverhalen en sagen? Denk hierbij aan de legenden
van het Solse Gat, de Dansende Bomen van Drie en De Witte Wieven van Lochem. Door deze
verhalen te vertellen speel je in op een intensere beleving van een gebied. Een mooi overzicht
van Veluwse sprookjes en sagen vind je hier.
Tip 5: Laat de klas de natuur ontdekken met de Beleef de Veluwe rugtas
Naast het 50-dingen boekje heeft IVN Gelderland een expeditie-rugtas ontwikkeld. Hierin zitten
onder meer: Veluwe zoekkaarten (planten, wild/sporen en vogels), een pincet om beestjes te
verzamelen, een insectenpotje en meer. Deze rugtas maakt het ontdekken van de Veluwse
natuur nog een stuk leuker. De tas zelf biedt genoeg plaats voor onder meer natuurschatten en
andere extra materialen. Een tip is om één of enkele van deze rugtassen aan te schaffen voor in
de klas. Je vindt de rugtas in de IVN-webwinkel.
Tip 6: Start een themaweek Veluwe
De natuur is een bron van fascinatie voor veel kinderen. Om onder andere de hierin genoemde
activiteiten nog eens extra onder de aandacht te brengen, is het leuk om hier een week lang
aandacht aan te besteden in de vorm van een Veluweweek. In een week als deze is het natuurlijk
het leukst als het eindigt (of juist begint) met een heuse excursie in de Veluwse natuur. Kijk
hiervoor naar tip 1: neem contact op met de lokale IVN afdeling. Zij hebben de kennis en kunde
om een leuke excursie te geven voor de kinderen.

3. Concrete voorbeelden
Er zijn heel wat activiteiten uit het ‘50 dingen’ boek die zich goed lenen om klassikaal te doen.
Onderstaande concrete activiteiten vind je allemaal terug in het boek.
Maak natuurinstrumenten. Neem hiervoor natuurproducten als eikeldopjes, 			
grassprieten, takken en stenen mee de klas in. Tip: Hoe leuk zou het zijn om met 		
een klas een natuurconcert te geven voor andere leerlingen of misschien zelfs ouders?
Maak een weerstation. Met een dennenappel kun je een weerstation knutselen. De 		
kinderen kunnen deze thuis ophangen en zo het weer in de gaten houden, of hang er 		
één voor de klas! Tip: laat de kinderen een logboek bijhouden. Wanneer 				
zijn de schubben van de dennenappel open? Wanneer dicht?
Maak een herbarium. Droog Veluwse bloemen en planten in een mooi boek. Voor meer 		
tips kijk hier.
Knutsel natuurschatkisten: Hierin kunnen de kinderen hun mooiste natuurschatten 		
in bewaren. Tip: gebruik een eierdoos! Deze dozen bevatten namelijk prachtige 			
holtes waar kinderen hun gevonden natuurschatten een mooi plekje kunnen geven. Je 		
kunt de schatkisten een natuurtintje geven door ze te beplakken met 				
bijvoorbeeld eikeldopjes, mooie gedroogde herfstbladeren of plakjes mos.
Maak vliegers. Het is heel makkelijk om vliegers te maken, misschien kun je hier wel een 		
wedstrijd van maken? Tip: laat kinderen hun mooiste Veluwse tekening op vliegerpapier 		
maken. Zo kan íedereen op de Veluwe de prachtige tekening zien, hoog in de lucht!
Heel veel Veluwe-plezier gewenst!

