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STRUINOPDRACHTEN 

Aanwijzingen voor begeleiders van kinderen in de natuur 

 Deze struinopdrachten zijn er om kinderen een fijne buitenervaring mee te geven. Lekker struinen 
door de wilde natuur van de uiterwaarden, niet keurig op de paden te blijven. Sta open voor 
plotselinge ontmoetingen (een vogel, een haas) en onverwachte vondsten (een mooie schelp, een 
spannende tak of bot, een geheimzinnige pootafdruk) en pak er een zoekplaat bij. Zelf op 
ontdekkingstocht, daar kan geen boek, computer of leerkracht tegenop! 

 Als ondersteuning zijn er opdrachtkaarten en zoekplaten. De opdrachten geven houvast en 
richting om iets te doen. De zoekplaten kunnen inspirerend zijn, voor een goed idee, om ergens 
speciaal op te gaan letten, om iets te willen leren.  

 Opdrachten voor in de uiterwaarden zijn Stromende Nevengeul, Kijk in de grond, Kijk naar kuddes 
koniks of runderen, Paardenvijgen en koeienvlaaien, Zonder te kijken….., Verdwijncapes en Geuren 
vangen.   

 Opdrachten voor langs de rivier zijn Zoek & speur naar zand & stenen, Zand zeven,  Jutten, 
vondsten langs de rivier, Minirivier gieten en Scheepvaart, alle hens aan dek.  

 Bekijk en lees samen hardop de opdracht. De vragen helpen om de kinderen te laten onderzoeken 
en ze stimuleren om goed te kijken.  

 Extra mogelijkheden bieden de zoekkaarten. Neem een schepnet of verrekijker en kies een 
zoekkaart van waterdiertjes, dierensporen, kleine beestjes, vogels, planten,  enzovoorts en dan 
speuren maar! 

 De opdrachten zijn zo opgebouwd dat alle zintuigen aan bod komen en dat kinderen de 
samenhang in de riviernatuur zelf op het spoor kunnen komen. In de stromende nevengeul leven 
talloze kleine waterdiertjes en vissen. Veel watervogels komen hierop af. Konikpaarden en 
runderen zorgen voor een afwisselende begroeiing in het gebied, met wilgenbosjes en bloemrijk 
grasland. Kleine beestjes zijn volop te vinden, zowel in de bloemen als in de ruigere plantengroei. 
Ook hier worden vogels door aangetrokken. Langs het Waalstrand gaat het meer om de rivier zelf, 
strandvondsten, waterveiligheid en scheepvaart, ook het ontstaan van ons land als delta: 
kinderen kunnen zelf een mini-rivier gieten.  Voor sommige opdrachten zijn materialen nodig, die 
worden vermeld. 

De zoekplaten zijn te vinden op http://www.ark.eu/zoekplaten. 

Meer weten en thuis genieten? Bekijk de www.dwaalfilm.eu

Veel plezier! 

http://www.ark.eu/zoekplaten
http://www.dwaalfilm.eu/

























