Adopteer een vierkante meter
Wat leeft er en gebeurt er allemaal in de loop van het jaar op
een heel klein stukje aarde rond de school?

Materialen

Natuur rondom het schoolplein, lineaal, pen, kleurpotloden,
logboekje (of Ipad met camera), zoekkaarten, loepjes

Inleiding

Veel kinderen hebben thuis geen tuin en als ze die hebben is
het vaak een stenen tuin. Door goed te kijken naar wat er in
de omgeving gebeurt leren kinderen van nabij over seizoenen
en kan het leven van paddestoelen, planten en dieren worden
gevolgd.

Naar buiten

1. Geef de kinderen de opdracht om in tweetallen de omgeving van de school te onderzoeken
en een stukje groen uit te zoeken dat het komende jaar van “hun” is.
2. De vierkante meter kunnen de kinderen zelf opmeten met een lineaal. Het is leuk als er al iets
op groeit en het een beetje afwisselend is. Laat de kinderen goed kijken, voelen, ruiken aan
de planten en zoeken naar kleine diertjes, sporen als gangetjes van wormen, afgevallen blad,
mosjes etc.
3. Bespreek in de groep wat er allemaal is aangetroffen en welke vragen er leven. Ook kunnen er
zoekkaarten worden geraadpleegd om een plantje of diertje op naam te brengen.
4. Laat de kinderen een logboekje bijhouden en vullen met wat ze er gezien, gevoeld, geroken
hebben. Mooie tekeningen en foto’s maken het helemaal speciaal. Geen enkel stukje groen is
hetzelfde!
5. Ga om de paar weken naar buiten om opnieuw te kijken en te vergelijken. Zijn de paddenstoelen er nog? Heeft een hond er gegraven? Zijn de bladeren gevallen of zijn er nieuwe
knoppen gekomen op de takken van een struik?

Afsluiting

Aan het einde van het schooljaar kunnen de
kinderen terugblikken op de ontwikkelingen
van hun stukje groen. Wat vonden ze leuk om
aan te treffen, wat waren de grootste veranderingen per seizoen en de verschillen met andere vierkante meters? Gaat het goed met de
natuur om de school?
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