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De Groene Leerlijn: inspirerende natuureducatie

NDE heeft een doorlopende leerlijn, die leerlingen natuuronderwijs geeft volgens
de kerndoelen ‘Oriëntatie op Jezelf en
de Wereld.’ De Groene Leerlijn biedt
ervaringsgericht en prikkelend onderwijs voor groep 1 t/m groep 8. De lessen
vinden zo veel mogelijk buiten plaats.
Lessen die kinderen met plezier doen
leren, met inzet van hun talenten!
De Groene Leerlijn
• biedt inspirerende natuurervaringen, in
samenhang en logische volgorde
• legt de fundamenten die nodig zijn om
de omringende natuur te begrijpen
• brengt kinderen naar buiten en laat ze
zélf ervaren en doen
• is seizoensgericht
• sluit aan op methodes voor het
basisonderwijs
De lessen duren een uur, tenzij anders
vermeld. U kunt met uw groep of school
de gehele leerlijn volgen, maar ook
individuele lessen afnemen. Voor het speciaal onderwijs kunnen de lessen
en de werkvormen – indien gewenst - worden aangepast. Neem vooral contact op met
de kinderwerktuin in uw buurt!
Helpman: 050 - 367 63 27 (claudia.vrieling@groningen.nl)
Paddepoel: 050 - 367 63 28 (harry.holsteijn@groningen.nl)
Beijum: 050 - 367 63 29 (ger.van.dam@groningen.nl)
Westpark: 06 - 55 37 28 15 (rik.breed@groningen.nl)
GROEP 1 en 2

Kennismaking met de tuin april t/m oktober

Doel: nieuwsgierigheid en enthousiasme opwekken voor de tuin.
Inhoud: Voor de kleuterbouw staan er opdrachten en materialen klaar, die per seizoen
kunnen wisselen. Kinderen ontdekken vervolgensspelenderwijs de tuin, desgewenst
met een inleiding van een educatief medewerker.

Lentewandeling maart/april/mei

Doel: Kinderen gaan op de kinderwerktuin op zoek naar lentebodes, zodat ze de overgang van winter naar lente bewust kunnen beleven.
Inhoud: Kinderen gaan op ontdekkingstocht door de tuin onder begeleiding van een
educatief medewerker. Zij zien, horen, ruiken en voelen allerlei voorjaarselementen
2

en voorjaarsplanten, zoals harige blaadjes, kleverige knoppen, holletjes van hommels,
bloeiende bollen, geurige kruidenplanten en zingende vogels. In de tocht wordt zoveel
mogelijk aangesloten bij de ervaringen en indrukken van de kinderen.

Jonge vogels mei

Doel: De kinderen ervaren de kwetsbaarheid van jonge vogels en verkennen aspecten
uit hun leven. Hoe komen ze uit het ei, waar verblijven ze, wie zorgt er voor ze en
hoe?
Inhoud: Na een inleiding maken kinderen verschillende opdrachten met onderwerpen
als: communicatie en geluiden, nestmateriaal, voedsel, eieren, schutkleur en verschillen en overeenkomsten tussen jonge vogels
en jonge kinderen.

Kennismaking met een
zoogdier juni t/m september

Doel: Kinderen maken kennis met zoogdieren en hun kenmerken (o.a. dat ze melk
bij hun moeder drinken en levende jongen
krijgen). Daarnaast beseffen ze dat zijzelf
ook zoogdieren zijn.
Inhoud: De kinderen volgen buiten een
route met speelse opdrachten waarbij ze
kennismaken met verschillende zoogdieren. Ze ontmoeten ‘echte’ (levende)
dieren zoals konijnen en/of geiten, maar
er wordt ook gewerkt met afbeeldingen
en modellen.
GROEP 3

Vlinders augustus/september

Doel: Kinderen kunnen de stadia uit het
leven van de vlinder benoemen en in juiste volgorde plaatsen, ontdekken
hoe rupsen/vlinders leven en wat hun relatie is met planten.
Inhoud: Na een korte instructie gaan kinderen in groepjes op de
tuin langs verschillende opdrachtstations. Aan de hand van allerlei materialen ervaren ze de ontwikkeling van eitje
tot vlinder en ontdekken ze verschil in voedsel. Ze
zien het gedrag van vlinders op bloeiende bloemen.
Bijzonderheden: Bij slecht weer kan de les naar binnen worden verplaatst of worden vervangen door
de slakkenles.
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Slakken september/oktober

Doel: De kinderen komen in aanraking met levende
slakken en ontdekken aspecten van hun leven. Ze
leren gericht naar ze te kijken en om te gaan met
kwetsbare dieren.
Inhoud: Na de inleiding verzamelen kinderen
slakken die ze gaan ‘verzorgen’ en bestuderen,
waarbij ze letten op zaken als uiterlijk, verschillende verschijningsvormen, voortbewegen, manier
van ademhalen en voedsel. De les wordt afgesloten
met een slakkenrace, waarna de slakken weer worden
vrijgelaten.

Tuinier met Plant en Dier

april t/m juni
Doel: Kinderen leren dat er samenhang is
tussen planten en dieren door zowel planten
als de dieren die hierop leven te onderzoeken.
Inhoud: Kinderen verbouwen op een
strook grond bloemen en groenten. Hierbij
bestuderen ze ook de dieren die op de
grond of op de plant leven, zoals wormen,
lieveheersbeestjes, hommels, bijen en
spinnen. Er wordt gekeken of
deze dieren schadelijk zijn of juist goed voor de
plant. Door middel van verschillende opdrachten
gaan de kinderen per les dieper in op een aantal
beestjes.
Bijzonderheden: Cyclus van vier lessen, waarbij
drie plaatsvinden in groep 3, en één les in groep 4
(na de zomervakantie)
GROEP 4

Dieren in de winter januari

Doel: Kinderen leren welke overlevingsstrategieën verschillende dieren in de winter hebben.
Inhoud: Kinderen leren hoe dieren op verschillende manieren kunnen overwinteren en doen
onder begeleiding op de kinderwerktuin waarnemingen en observaties. De kinderen verwerken
hun bevindingen in een werkboekje.
4

Amfibieën april, mei

Doel: Kinderen maken
kennis met het wonderlijke
leven van kikkers, padden
en salamanders. Ze leren globaal
padden en kikkers te onderscheiden,
zien de verschillende stadia van gedaanteverwisseling en leren wat amfibieën
kwetsbaar maakt.
Inhoud: Na een inleiding maken kinderen opdrachtjes in carrouselvorm en
bestuderen ze - indien mogelijk - kikkervisjes.
GROEP 5

Paddenstoelen oktober/november

Doel: Kinderen leren wat paddenstoelen
zijn, hoe ze zich verspreiden, wat de
functie van schimmels in verteringsprocessen is en ontdekken hoe schimmels
afwijken van groene planten. Ze leren
hun verschillende betekenissen kennen
voor mens en natuur.
Inhoud: Een buitenexcursie wordt gecombineerd met aanvullende activiteiten
binnen. Buiten gaan kinderen met zoekkaarten, spiegeltjes en loepen op zoek
naar schimmels, paddestoelen en rot
hout. Hierbij maken ze gebruik van al hun zintuigen.
Binnen wordt in groepjes met verschillende materialen gewerkt aan opdrachten.
Bijzonderheden: Bij slecht weer of gebrek aan paddenstoelen kan de les verplaatst
worden naar het lokaal.

Kijken naar planten mei

Doel: Kinderen leren dat het plantenrijk in te delen is in o.a. planten met ‘houtige’
delen, kruidachtigen en mossen. Ze gaan nader in op kruidachtigen en hun kenmerken,
leren ze herkennen en ervaren dat ze eetbaar, giftig of geneeskrachtig kunnen zijn.
Inhoud: Na een korte inleiding over de verschillende groepen in het plantenrijk gaan
kinderen met een plattegrond en opdrachtkaart de tuin in. Ze zoeken een aantal (wilde)
kruiden waarover ze informatie invullen in een werkboekje.
Bijzonderheden: Voor groepen die nog minder goed zelfstandig kunnen werken kan
deze les in excursievorm gegeven worden. Ook voor het speciaal onderwijs kan de les
en de werkvorm worden aangepast.
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Insecten mei/juni

Doel: Kinderen leren op elkaar lijkende (vliegende) insecten
van elkaar te onderscheiden en ontdekken variëteit in gedrag en
uiterlijk.
Inhoud: Kinderen kijken en luisteren aandachtig naar insecten en
hun geluiden. Met behulp van papiliokijkers gaan ze in groepjes
op onderzoek uit in de tuin.

Landbouwgewassen juli t/m september

Doel: kinderen leren belangrijke landbouwgewassen uit de regio
kennen. Ze leren dat granen grassen zijn, kennen het
verschil tussen granen en andere landbouwgewassen en weten waarom ze belangrijk zijn voor mens
en dier.
Inhoud: Kinderen nemen van de landbouwakker
op de tuin monsters mee van verschillende landbouwgewassen. In het leslokaal worden overeenkomsten en verschillen onderzocht en wordt de
bouw van een graanplant nader bekeken. Aan de
orde komen gewassen uit de regio, zoals aardappels, suikerbiet, tarwe, rogge, haver en gerst. De
leerlingen verwerken de lesstof in een boekje.
GROEP 6

Grond en bodem februari

Doel: Kinderen krijgen inzicht in grond- en bodemvorming en leren de verschillende
eigenschappen van grondsoorten uit eigen regio kennen.
Inhoud: Via een presentatie leren kinderen over het ontstaan van grond in het algemeen en over klei, veen, zandgrond en tuingrond in het bijzonder. Via proefjes en
opdrachten leren ze de eigenschappen van verschillende grondsoorten beter kennen.

Zaaien en kieming maart

Doel: Kinderen krijgen inzicht in eigenschappen en
uiterlijk van zaden. Ze kunnen uitleggen wat ‘kieming’ is en onderzoeken verschillende fases van het
kiemproces.
Inhoud: De les begint met ‘aanrommelen’, waarin
kinderen zaden vrij onderzoeken. Na een inleiding
gaan ze in groepjes verschillende opdrachten doen
over de fasen in de ontwikkeling van zaad tot plant.
Ze verwerken hun indrukken in een werkboekje.
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Wekelijks tuinieren april t/m juli

Doel: Kinderen beleven de seizoenen, maken
het proces van zaaien en groeien mee, leren
een groot aantal groenten kennen en ontdekken
relaties tussen planten en hun omgeving.
Inhoud: Tijdens wekelijkse bezoeken (12
keer) werken kinderen in hun eigen tuintje.
Ze zaaien bloemen en groenten, verzorgen
ze, volgen ze tijdens de groei en oogsten of
knippen het resultaat. De groeicyclus zit vol
natuurlijke processen die kinderen vanzelf
zullen ontdekken (afsterven van bloemen,
verspreiding van zaad, etc.). Er is ook aandacht voor verschillende technieken van
zaaien en planten en zaken als geschiedenis,
gebruik en verwerking van verschillende
gewassen.
Bijzonderheden: De wekelijkse bezoekjes aan de
tuin duren een uur. Ze worden begeleid door de educatief medewerker.
GROEP 7

Wekelijks tuinieren augustus t/m oktober

Na de zomervakantie oogsten de leerlingen van groep 7 de gewassen die ze het vorige
schooljaar in groep 6 hebben verzorgd.

Bloembouw en bestuiving september

Doel: Kinderen vergelijken verschillende bloemen, kunnen onderdelen benoemen
(mannelijk, vrouwelijk, meeldraden, stampers, zaden) en ontdekken de relatie tussen
bloei en bestuiving. Ze leren welke factoren bestuiving tot stand brengen.
Inhoud: Na een inleiding gaan de kinderen in groepjes de tuin in om waarnemingen
te doen en om bloemen te onderzoeken en te vergelijken. Ze bekijken insecten en hun
gedrag en verwerken de resultaten.
Bijzonderheden: De les sluit goed aan op het
wekelijks tuinieren en oogsten. Kinderen hebben zaden gezaaid, zien bloemen in hun tuintjes
en vinden in de uitgebloeide bloemen dezelfde
zaden terug. Bij slecht weer wordt de les naar
binnen verplaatst.
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Sociale en solitaire bijen september t/m oktober

Doel: Kinderen maken kennis met sociaal en solitair levende bijen, hun nestbouw,
verschillende soorten en leefwijzen. Ze nemen kennis van hun grote betekenis voor de
natuur en de mens.
Inhoud: Kinderen maken opdrachten naar aanleiding van films en doen waarnemingen in de tuin.
Bijzonderheden: Kinderwerktuinen Beijum en Westpark hebben beschikking over
een bijenstal met sociale honingbijen (zie facultatieve les). Op alle tuinen wordt gebruik gemaakt van insectenhotels.

Kringlopen, compost
en bodemleven

oktober/november
Doel: De kinderen krijgen een besef van kringlopen in de natuur en
maken kennis met factoren die het
proces van vertering en compostering tot stand brengen. Ze krijgen
een besef van de ecologische
noodzaak van deze processen en
hoe je ze kunt versnellen.
Inhoud: De kinderen gaan naar
plekken in de tuin waar bijzondere milieus zijn ingericht, zoals
een composthoop of boomstammentafel. De bodemdiertjes worden met loepen en
zoekkaarten bekeken en benoemd.

Leven in zoet water juni/juli

Doel: De kinderen ontdekken de leefgemeenschap in en op het wateroppervlak, leren
welke dieren er permanent en tijdelijk
leven en nemen kennis van hun verschillende manieren van ademhalen en
voortbewegen.
Inhoud: Na een korte inleiding gaan
de kinderen in groepjes waterdieren
vangen. Met behulp van zoekkaarten
kunnen de kinderen de dieren benoemen.
Bijzonderheden: Deze les kan ook
in een sloot of vijver nabij school
worden uitgevoerd.
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GROEP 8

Voeding nu en in de toekomst

november t/m december
Doel: Kinderen ervaren hoe bevolkingsgroei en de huidige voedselproductie ons milieu belast en maken kennis met
minder belastende alternatieven in de vorm van duurzame
voeding.
Inhoud: Na een interactieve verkenning over ons eten
maken leerlingen kennis met de kenmerken van duurzame
voeding. In een presentatie wordt o.a. ingegaan op aspecten
als voeding en milieubelasting in relatie tot seizoen van
productie, transportmiddelen, afstand, energieverbruik
en toename van broeikasgassen. Vervolgens maken ze
in groepjes keuzeopdrachten waarbij ze steeds de meest
duurzame voedingskeuze moeten maken.

Facultatief groep 8

De volgende lessen maken geen onderdeel uit van de Groene Leerlijn, maar worden
wel op de tuin of op school gegeven.

Braakballen pluizen, Kinderwerktuin Helpman

Doel: De kinderen leren dat uilen muizen en andere
prooien eten. De niet-verteerbare delen worden weer
uitgespuugd als braakballen.
Inhoud: Tijdens de inleiding wordt informatie gegeven
over het leven van uilen. Door braakballen te pluizen
ontdekken kinderen m.b.v. een zoekkaart wat er op
het menu van uilen heeft gestaan. Met behulp van een
menselijk skelet worden verschillen en overeenkomsten met muizenskeletten besproken.
Bijzonderheden: NDE kan deze les ook op school
geven. Neem hiervoor contact op met kinderwerktuin
Helpman.

Verkenning in duurzaamheid

Kinderwerktuin Paddepoel
Doel: Kinderen zien hoe je goed kunt wonen zonder
het milieu te belasten. Het begrip ‘energie’ wordt
concreet en tastbaar.
Inhoud: Na een inleiding ontdekken de kinderen in speurtochtvorm
welke milieubewuste keuzes je omtrent ‘wonen’ kunt maken aan de hand van het
duurzame gebouw van kinderwerktuin Paddepoel. Ze maken kennis met tal van energiebesparende voorzieningen.
Bijzonderheden: Het nieuwe tuingebouw is gemaakt van herbruikbare materiaalsoor9

ten, heeft een windmolen en zonnepanelen, een
dak met vetplanten, is zuinig met water en heeft
vele energiezuinige voorzieningen.

Overleven of uitsterven Kinder-

werktuin Paddepoel
Doel: Kinderen maken kennis met perioden en
ontwikkelingen uit de geschiedenis van de aarde
en in het bijzonder met de ontwikkeling van het
leven.
Inhoud: Kinderen maken een tijdwandeling
waarin de geologische periodes in de geschiedenis van de aarde op schaal zijn weergegeven. Ze
ontdekken hoe
oud de aarde
is en dat het kwetsbare - leven erop steeds
is veranderd onder invloed van zich wijzigende
omstandigheden. Het tijdpad wordt geïllustreerd met
fossielen en afbeeldingen van uitgestorven leven.
Bijzonderheden: De wandeling duurt met inleiding
en nabespreking ongeveer anderhalf uur.

Duurzame Lunch Kinderwerktuin Beijum

Doel: Kinderen ervaren dat je met regionale en duurzame - van het seizoen gekweekte
- biologische groenten en kruiden een lekkere maaltijd kunt maken.
Inhoud: Kinderen maken samen met medewerkers van de tuin een duurzame lunch,
waarbij ze zoveel mogelijk werken met verse producten van de tuin. Samen bereiden
ze een salade en eten ze soep, die geserveerd wordt met brood. Bij de aanschaf van de
producten is rekening gehouden
met de kenmerken van ‘duurzame
voeding’.
Bijzonderheden: De groep
komt
voor de laatste
keer
op de tuin.
De
gezamenlijke
lunch
is
een
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verwerking van de les ‘duurzame voeding’, maar ook een feestelijke afsluiting van
alle tuinlessen.

Bezoek aan de bijenstal en imker Kinderwerktuin Westpark en

Beijum
Doel: Kinderen maken kennis met het leven van de honingbij en aspecten van zijn
sociale leven. Ze leren dat (honing)bijen voor bestuiving zorgen en van groot belang
zijn voor mens en natuur.
Inhoud: Leerlingen maken van dichtbij kennis met een bijenvolk. In een demonstratie- of een opengemaakte kast zien ze koningin en werksters aan het werk. De imker
vertelt o.a. over de
activiteiten van bijen en over
de bijzondere sociale
samenhang van het
bijenvolk.
Bijzonderheden: Voor
het bezoek aan de imkerstal wordt de klas in
tweeën gedeeld. Terwijl
de ene helft de stal bezoekt, krijgt de andere
helft een programma
op de tuin. Het bezoek
aan de stal duur
ongeveer een half uur.
De les is voor groep
6/7 voor klassen die
de groene leerlijn
volgen, voor andere groepen is maatwerk mogelijk. De
leerkracht wordt verzocht te inventariseren of er leerlingen met een allergie zijn en zo
nodig voorzorgsmaatregelen te treffen.
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