
Van de schooltuin naar de wereld

Leeftijdsgroep: 3-6 jaar

Aantal uren: 15-20 uur

Korte beschrijving van de activiteit: (max. 4 zinnen)

De jonge kinderen denken na over hoe ze de schooltuin of het schooldomein kunnen verfraaien

en vergroenen. Ze verkennen de ruimte, de behoeften van de planten als levende wezens en

beslissen wat en waar planten. Ze vieren de nieuwe groene ruimte in de school voor het

welzijn van de planeet, ook als een actie voor de biodiversiteit en voor het klimaat.

CT-competenties:

● Abstractie

● Patroonherkenning

● Algoritmes

● Gegevens verzamelen

● Gegevens analyseren

● Probleem decompositie

Doelstellingen

- Creëer een nieuwe groene zone of breid de groene zones van de schooltuin uit.

Realistische STEAM-context

Kinderen creëren een nieuwe en mooie ruimte waar dieren kunnen leven (verhaaltjes over Maya

de bij of Juanita kunnen de motivatie en de betrokkenheid verhogen).
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Methodologie

Deel Beschrijving Timing

(sessies)

1 De tuin verkennen

De leerkracht las een brief voor van Maya/Juanita waarin ze de kinderen om

hulp vroeg. (brief Maya De Bij zie extra materialen)

De leerlingen verkennen de tuin om een geschikte plek voor Maya/Juanita te

vinden. Maak een nieuwe tuin, als de school nog geen tuin heeft, of

verbeter de tuin als de school wel al een tuin heeft.

De leerlingen nemen in kleine groepjes gegevens op van de toestand van de

tuin (na de zomertijd). Ze krijgen een observatiefiche om hun observatie in

te plaatsen. Het sjabloon bevat tekeningen van de verschillende soorten

planten en ze kunnen een rode sticker plakken voor de slechte planten en
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een groene voor de goede (het sjabloon is te zien in de map/het extra

materiaal).

CT. Verzameling en analyse van gegevens

2 Hoe zijn de planten?

Eerst wordt de leerlingen gevraagd een "Ik zie, ik denk, ik vraag me

af"-routine (sjabloon in het ondersteunende materiaal) uit te voeren met

enkele foto's van verschillende levende wezens (de routine is te vinden in

tips en trucs). In deze routine moet de leerkracht de leerlingen begeleiden

om te praten over de levende wezens en de verschillen tussen een plant en

een dier.

Ten tweede moeten de leerlingen de "Vergelijk en contrast"-routine doen (de

routekaart is te vinden in het Ondersteuningsmateriaal). Bij deze routine

wordt de leerlingen gevraagd de overeenkomsten te vinden tussen enkele

planten die gegeven zijn (deze planten kunnen gekozen worden uit de tuin,

van een foto, etc.).

Zodra de routine is uitgevoerd, moeten de leerlingen de belangrijkste

kenmerken die we bij planten kunnen vinden, zoals vorm, delen, kleuren,

bladeren... eruit halen om een tabel te maken waarmee we elke plant

kunnen classificeren.

Met dit schema moeten de leerlingen de patronen van de planten in hun

school of nabije omgeving vinden, om er vervolgens in een grote groep in de

klas over te praten.

CT. Abstractie

1

3 Verhaal: El Pequeño Tulipán

Artistieke inleiding met de animatie: "Story of Flowers” (links onder

-Ondersteunend materiaal-).

Met het verhaal "El Pequeño Tulipán" of een alternatief maken de leerlingen

kennis met de groeiende plantenwereld. Met dit verhaal leren ze de

volgorde van de stappen om een zaadje te laten groeien en de tijdsvolgorde

van het groeien van de bloem. (meer info over "El Pequeño Tulipán" vindt u

in de volgende map:

https://drive.google.com/drive/u/7/folders/1MsfoCzZ0E_ww0Fq5aHuw2pkK

fEjxXqVD)

Alternatief: https://www.npostart.nl/TELEA_1055168

(selecteren uit filmpje van Schooltv - Huisje Boompje Beestje)
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Als de school een beebot (of iets gelijkaardigs) heeft, kan de leerkracht een

pad maken en de leerlingen vragen om met de beebot naar de verschillende

stappen te gaan om met de beebot een zaadje te kweken. (Zie een

beebotpad in Ondersteunend materiaal)

Als de school geen robot heeft om de activiteit te maken, kunnen de

leerlingen het pad maken met hun eigen lichaam en bewegingen, en doen

alsof ze de robot zijn. Het belangrijkste is om commentaar te geven op het

CT-proces.

CT. Algoritmen en procedures

4 Behoeften van planten

De leerlingen moeten een brainstorm houden over de vraag "Wat hebben

planten nodig om te leven?" Op dit punt kan de leerkracht de leerlingen

laten nadenken over de verschillen tussen de verschillende levende wezens.

Uit deze brainstorm kan de leerkracht de belangrijkste ideeën halen, door

het grote probleem (de behoeften van de planten) op te splitsen in kleinere

problemen (de plaats waar de planten moeten komen, hoeveel water

hebben de planten nodig, welke grond moeten we gebruiken...).

Nadat de leerkracht het hoofdprobleem in kleinere problemen heeft

verdeeld, moeten er 3 groepen worden gemaakt. Elk van deze groepjes

heeft een "secretaris" die de QR-lezer heeft.

Voor elke groep zijn er enkele afbeeldingen die ze verkrijgen door

verschillende QR-codes te lezen, en ze moeten de beginletter schrijven van

wat er op de afbeelding staat. Als ze alle letters hebben, moeten ze ze

sorteren om "water", "aarde" of "licht" te maken.

Wanneer alle groepjes het volledige woord hebben, brengen we alle

leerlingen opnieuw samen om na te denken over de drie vereisten.
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5 De kweekpotjes workshop

Elk kind zal zijn kweekpotje maken met een rol toiletpapier.

De sessie begint met de kinderen kennis te laten maken met verschillende

veel voorkomende afvalmaterialen (een plastic fles, een rol toiletpapier,

een blikje tonijn, een bakje gebakken tomaat...). Bespreek van daaruit in

een grote groep de kenmerken van elk materiaal en bedenk welke

materialen volgens hen biologisch afbreekbaar zouden kunnen zijn (denk na

over de betekenis van deze term en definieer hem samen met de

leerkracht).

De onderwijzer kan de verschillende materialen in een emmer water

dompelen en kijken wat er gebeurt. Waarschijnlijk zullen de leerlingen

onmiddellijk merken dat de rol papier begint te vervormen, water begint te

absorberen ...

De onderwijzer zal hen begeleiden bij de keuze van het wc-papierrolletje

om hun kweekpotje te maken (het karton is biologisch afbreekbaar en je

kunt de zaailing direct in de grond uitplanten, zonder dat de wortels

eronder lijden).

Daarna geeft de docent de leerlingen instructies om een kweekpotje te

maken. Met het karton van het wc-papier moet elke leerling ten minste één

kweekpotje maken zoals de leerkracht heeft laten zien. (Zie foto's

hieronder, Ondersteunend materiaal) Eerst moeten de leerlingen de stappen

om het eindproduct te maken opschrijven/tekenen/pictogrammen en in

volgorde zetten (afhankelijk van het niveau van de leerlingen), waarbij ze

proberen een geschreven "algoritme" (opeenvolging van stappen) te maken

om een kweekpotje te maken.

CT. Algoritmen en procedures
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6 Het onderzoek met de kweekpotjes

Zodra ze alle kweekpotjes hebben, toont de leerkracht het

onderzoeksproces: de leerlingen bestuderen 4 kenmerken van de planten:

water, bodem, licht en biodiversiteit. Om deze kenmerken te bestuderen

moet de leerkracht de klas in vier teams verdelen, elk zal gedurende enkele

weken met één variabele experimenteren.

Elke groep moet zich richten op:

● Bodem team: Het water en het licht zullen constant zijn. Ze

veranderen de broeikas en proberen planten te laten groeien in

aarde, in katoen, in mulch en in zand.

● Licht team: De grond en het water zijn constant. Ze veranderen de

blootstellingstijd aan licht, verplaatsen de planten naar plaatsen met

verschillende lichturen en zonder licht.

● Water team: Bodem en licht zijn constant. De leerlingen moeten

beslissen hoeveel water en in hoeveel tijd (een kopje per dag, een

kopje per week, een half kopje per 2 dagen...)

● Biodiversiteitsteam: Bodem, licht en water zijn constant. Dit team

moet verschillende zaden planten (zoals peulvruchten, fruit,

groenten, bosbomen zoals eik, den, berk, esdoorn ...).

Om dit proces voor alle leerlingen zichtbaar te maken, maakt de

onderwijzer een groot bord (bv karton) klaar met een rooster waarop hij de

gedetailleerde waarnemingen en het doen en laten met de planten op de

betreffende dag noteert.

Gedurende enkele weken moeten de leerlingen hun planten bezoeken en de

belangrijkste dingen over hun groei op het grote karton schrijven. Zodra ze

genoeg informatie hebben (na enkele weken) wordt hen gevraagd alle

informatie eruit te halen om het duidelijk te presenteren aan de partners in

de klas.

CT. Gegevensverzameling, gegevensanalyse

Ongeveer

1 sessie

per week

7 Workshop vogelvoederhuisjes en nestkastjes/vogelhuisjes of

insectenhotels

Afhankelijk van de leeftijd kunnen de leerlingen een

vogelvoederhuisje/vogelkastjes maken voor in hun tuin, waarbij ze enkele

natuurkundige concepten bestuderen zoals evenwicht,

materie-eigenschappen (kleverig, zwaar...). Het is aanbevolen om

recycleerbare materialen te gebruiken. Hieronder, in ondersteunend

materiaal, zijn enkele ideeën te zien. Zoals in activiteit 5 kan met dezelfde

methode aan algoritmiek worden gewerkt.

CT. Algoritmen en procedures

1-2
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8 Meet de tuin

In groepjes van 3 meten de kinderen met hun voeten of hun passen de

beschikbare ruimte.

Wanneer zij zich realiseren dat lichaamsdelen niet universeel zijn, moeten

zij proberen één enkel voorwerp te gebruiken (een potlood/pen/stok

bijvoorbeeld, maar elk voorwerp kan worden gebruikt) om de ruimte te

meten.

Zodra ze hebben gemeten, zullen ze beseffen dat de maat in "potloden" niet

de beste manier is om de afstand uit te drukken, zodat de leraar de meters

kan introduceren door middel van het metrische meetlint.

1

9 Diep in de tuin

De leerkracht bereidt een aantal geluiden voor van verschillende

natuurelementen, zoals watergeluiden, vogelgeluiden... om de leerlingen te

laten nadenken over de geluiden die ze willen horen in een tuin. De

leerlingen moeten de door de leerkracht getoonde geluiden nadoen door de

onomatopoeias die ze horen te herhalen. De tuin moet begrepen worden als

een verzameling van echte geluiden.

In deze activiteit moeten we werken met het concept "geluidsruimte",

rekening houdend met de zelfperceptie van de leerlingen over de geluiden

die ze horen en de gevoelens die ze daarbij hebben.

Daarna moet de leerkracht met de hele klas naar het schoolplein gaan en de

leerlingen vragen aan de verschillende planten te ruiken, zodat ze kunnen

nadenken over de verschillen tussen aromatische planten en

niet-aromatische planten. Als de school geen aromatische planten heeft,

moet de leerkracht enkele bakken met dit soort planten meebrengen. Deze

activiteit kan geblinddoekt worden uitgevoerd als de leerkracht dat nodig

acht.

CT Patroonherkenning

1

10 Kennismaking met andere tuinen/ tuinen van kunstenaars

Twee opties:

In de grote groep geeft de leerkracht de leerlingen enkele afbeeldingen van

verschillende tuinen. Deze afbeeldingen moeten met de leerlingen worden

becommentarieerd om hen te laten nadenken over de verschillende

aspecten van de tuin. (Zie onderstaande link met voorbeelden)

De leerlingen wordt gevraagd verschillende schilderijen te bekijken en te

analyseren van enkele kunstenaars waarop we tuinen zouden kunnen zien,

1
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om zo ideeën op te doen voor het ontwerpen van onze tuin (zie

onderstaande links)

CT. Abstractie

11 Onze tuin ontwerpen (Dream our garden)

Met alle informatie die de leerlingen in de vorige sessies hebben opgedaan,

moeten ze een tuinontwerp maken.

De leerlingen maken een eerste tekening van hun tuin, waarop de planten

en de voederhuisjes voor de dieren worden geplaatst.

Ten slotte moeten de leerlingen bij elke techniek (collage, schilderen, een

echte maquette maken...) hun tuin afmaken, waarbij ze moeten

beargumenteren waarom ze elk voorwerp op elke plaats hebben gezet.

1

12 Onze tuin voorstellen

Met het in de vorige sessie gemaakte product moeten de leerlingen een

korte toespraak voorbereiden om het aan hun ouders/familie/partners te

presenteren, waarin ze laten zien wat ze hebben geleerd en wat het

uiteindelijke ontwerp van de tuin is.

1-2

13 Verbetering van onze eigen tuin

Met alle opgedane ervaring wordt de leerlingen gevraagd in groepjes van 3

na te denken over de schooltuin en enkele verbeteringen voor te stellen die

we kunnen aanbrengen om hem beter te maken.

Zij zouden de zaailingen kunnen planten van de zaden die het hebben

overleefd na het experiment met de afwezigheid van sommige van de

eigenschappen. Ze kunnen ook een selectie maken van enkele groenten,

bloemen en aromatische planten die ze graag in hun tuin zouden willen

hebben en deze planten.

2-3

Organisatie

Ondersteunend materiaal:

1.- Bewuste registratiekaart (in de map Ondersteunend materiaal)

2.- "Ik zie, ik denk, ik vraag me af" en "Vergelijk en contrast" sjablonen. Deze sjablonen kunnen

worden gekopieerd of gekopieerd om ze groter te maken en af te drukken. Beide routines

moeten met de hele groep worden gedaan en de leerkracht moet de leerlingen begeleiden.
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3.- Inleiding van de sessie: "Story of Flowers" (3 minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=vDpFyHmt0AE

- El Pequeño Tulipán

- Alternatieve optie: "De appel en de vlinder" (Een verhaal zonder woorden 2 minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=bIw_NdysgGM

Pad voor algoritme (bee bot of een klasgenoot) Scratch

5. - Foto's van kweekpotjes

7.- Vogelvoeders foto's
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Hieronder zijn enkele voorbeelden van vogelvoederhuisjes te zien. Meer informatie in de

map "ondersteunend materiaal".

Vogelvoederhuisjes met eierdopje:

Vogelvoeders met een kartonnen:

Vogelvoeders met plastic flessen:

9.- Geluiden van natuurelementen in een tuin:
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Natuurgeluiden:

Bijeneffecten

Cartoon Bee

Regen

Wind

Vogelgeluid als voorbeeld:

- Video Merel (Turdus merula): https://www.youtube.com/watch?v=3SZcBREAjJw (1 ́ 13 ́ ́)
- De merel bij de muzikanten:

Twee versies van de Merel van Olivier Messiaen

-Le merle noir (Olivier Messiaen) OlivierMessiaen- Le Merle Noir - Bing video (6 minutos)

OlivierMessiaen- Le Merle noir (1952) - Bing video)

10.- a) Kennis van andere tuinen (voorbeelden in ondersteunende map)

b) Inleiding van de sessie "Bloemenverhaal 2" (3´)

https://www.youtube.com/watch?v=SuhR3zBypog

Alternatieve optie: "Meng" https://vimeo.com/467383260?from=outro-embed (42´´)

De tuinen van de kunstenaar (voorbeelden in Powerpoint, ondersteunende map) PDF IN

FOLDER (Schilders en tuiniers)

Coaching

Nuttige vragen:

Deel Vragen

1 Verken de tuin

Wat is volgens jou een "slechte plant"? En een "goede plant"? Hoe kunnen we ze van

elkaar onderscheiden?

"Slechte planten" en "goede planten" zijn altijd hetzelfde of kunnen we ze

verschillend beschouwen, afhankelijk van de context?

Wat gebeurt er als we onze tuin niet onderhouden in de zomer? Waarom denk je dat

dat gebeurt?

2 Hoe zijn de planten?

Wat is een levend wezen? Wat zijn de verschillen tussen een mens, een dier en een

plant?

Heeft elke plant dezelfde onderdelen? Wat ontbreekt er, wat zit er altijd in een plant?

Hoe kunnen we de verschillende planten indelen? Waarom denk je dat dat een goede

klasse zou kunnen zijn om in te delen?
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STEAM-CT

https://drive.google.com/file/d/1Numt6a2wwi81w65nOu7BisXjKtdQdAy6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FFUg11-_fLfTVO_WaJYBOuI4u40SVNHZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XGkuGYVspYFs-xNpyb-CRYAG4QTMT8TY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1prmiHn7tJabZQlmPNcChFFqNHH3xQhat/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3SZcBREAjJw
https://www.bing.com/videos/search?q=olivier+messiaen+le+merle+noir&docid=607997640705204755&mid=3ECED93965486F9B28C33ECED93965486F9B28C3&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=olivier+messiaen+le+merle+noir&docid=608017182806248743&mid=0CC8D692C02690825BFE0CC8D692C02690825BFE&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=SuhR3zBypog
https://vimeo.com/467383260?from=outro-embed


Heb je planten in je huis/omgeving? Hoe zijn ze?

[uitbreiding]: Als er een tuin is met paddestoelen of iets dergelijks, kan de leerlingen

gevraagd worden het verschil vast te stellen tussen de dieren, planten en schimmels.

3 Verhaal: El Pequeño Tulipán

Groeit elke plant op dezelfde manier? Kun je voorbeelden vinden van planten die

anders groeien dan de tulp?

Denk je dat planten, behalve zon en water, nog iets nodig hebben? Waarom denk je

dat?

4 Behoeften van planten

Denk aan levende wezens, hebben die allemaal hetzelfde nodig om te groeien? Welke

verschillen kun je vinden?

Hebben planten "voedsel" nodig om te groeien? Wat is dit "voedsel"? Hoe komen de

planten aan hun "voedsel"?

Kunnen planten groeien zonder een van de bestudeerde behoeften? Waarom denkt u

dat?

5 De kweekpotjes workshop

Wat is de beste manier om een kweekpotje te maken? Kunnen kweekpotjes gemaakt

zijn met een ander materiaal? Kunt u een voorbeeld geven? Is karton een goed

materiaal om de kweekpotjes te maken? Waarom?

Hoe kunnen wij sommige stappen schrijven/tekenen om hen begrijpelijk voor

iedereen te maken? Als iemand anders uw stappen neemt, kan hij/zij een soortgelijk

kweekpotje maken als het uwe?

6 Het onderzoek met de kweekpotjes

Weet je wat een kweekpotje is? Wat denk je dat een kweekpotje is? Helpt dit

instrument ons om verschillende planten te kweken? Waarom?

Wat is de beste manier om een kweekpotje te maken? Is de methode dezelfde als die

van je partner? Wat zijn de verschillen?

Waarom denk je dat we verschillende omgevingen voor de planten maken? Wat

kunnen we daarmee ontdekken?
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Wanneer moeten we de planten onderzoeken? Elke dag? Een keer per week? Een keer

per maand? In het begin meer dan op het einde? Waarom is observeren belangrijk?

Hoe kunnen we onze waarnemingen registreren?

Zijn er grote verschillen tussen sommige van je planten? Waarom denk je dat die

verschillen er zijn?

Welke van je planten is het grootst? En welke is het dikst? Welke van je planten vind

je "de beste"? Waarom is deze plant "de beste" voor jou? Welke kenmerken van een

plant kunnen wijzen op een goede groei?

Is de groei van de planten constant? Groeien ze meer in de eerste maand/week dan in

de tweede?

7 Workshop vogelvoederhuisje

Wat is de functie van het vogelvoederhuisje? Hoe kunnen we het vogelvoederhuisje

aantrekkelijk maken? Wat moet een vogelvoederhuisje hebben om goed te zijn?

8 Meet de tuin

Kunnen we iets meten met ons lichaam? Hoe kunnen we het maken? Heb je ooit

gehoord van "3 armen" of "7 vingers"? En heb je ooit "inches" of "feets" gehoord?

Kunnen we meten met elk deel van ons lichaam?

Zijn jouw voeten gelijk aan de mijne? Welke is groter? Hoe kan dit verschil de

uiteindelijke maat beïnvloeden? Denk je dat meten met ons lichaam correct is?

Dus, wat kunnen we gebruiken om te meten? Hoe moet een meetinstrument zijn?

Kunnen we een potlood (of iets dergelijks) gebruiken om de tuin op te meten?

Probeer het en vergelijk de resultaten met je partners.

Is elk potlood/pen/stokje in elk land hetzelfde? Hoe kunnen we dat probleem

oplossen? Hoe kunnen we op dezelfde manier meten als de rest van de wereld?

9 Diep in de tuin

Kun je in elke tuin een paar gewone dingen vinden? Wat kun je vinden?

Zijn er veel verschillende kleuren in de verschillende tuinen? Is dat kenmerk

belangrijk? Waarom denkt u dat?

Welke geluiden kunnen we in een tuin horen? Hoe kun je deze geluiden beschrijven?

Wat voel je als je luistert naar natuurgeluiden? Hoe kun je dat uitdrukken?

10/

11

Andere tuinen leren kennen en onze tuin ontwerpen
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Wat zijn de belangrijkste dingen die een tuin heeft? Wat maakt een tuin tot een tuin?

Is het water belangrijk? Zijn de bloemen/dieren/geluiden/schaduwen/bomen...

belangrijk in een tuin?

Waar moeten we de voederbakken neerzetten? Waarom denk je dat? Vogels kunnen op

de grond eten of is het beter als ze hun voedsel boven in de bomen hebben? Waarom?

12 Onze tuin voorstellen

Waarom is/maakt jouw ontwerp uniek? Denk je dat dit ontwerp in het echt kan

worden uitgevoerd? Waarom?

Wat heb je geleerd over planten/dieren/zaden (...) ? Hoe worden deze lessen

weerspiegeld in het project?

13 Verbetering van onze eigen tuin

Waar moeten we onze planten planten? Waarom?

Is de bodem/zon/water/biodiversiteit in dit deel van onze school in orde? Hoe kunnen

we het verbeteren?

Stimulering van zelfbeheer: (concrete mogelijkheden/opmerkingen aangepast aan het project)

Stimulering van samenwerking: (concrete mogelijkheden/opmerkingen aangepast aan het

project)

� Teamwork:

● De groepen bestaan uit:

➢ In sessie 2 en 9 moet de activiteit met de hele klas worden gedaan, in een grote groep.

➢ In de sessies 1, 3 en 7 wordt de aanbevolen groep gevormd door 3 studenten.

➢ In sessie 4 moet de activiteit eerst met de hele groep worden gedaan. Voor het tweede

deel moet de leerkracht de klas in 3 groepen verdelen.

➢ In de sessies 5, 8 en 11 moeten de leerlingen in 4 groepen worden verdeeld.

➢ Het werk in sessie 10 kan alleen of met z'n tweeën gedaan worden.

Formatieve evaluatie: Leerlingen moeten worden aangemoedigd zich te concentreren op het

proces en niet op het eindresultaat. Docenten moeten vaak met elkaar communiceren om de

verbeteringen of leerbehoeften van studenten op te merken. De beoordeling mag nooit

gebaseerd zijn op hun eindresultaten, maar op hun opzoekingen, presentaties en ontwikkelde

vaardigheden.

Aanpassingen

• Algemene ideeën:
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• Ideeën met jongere/oudere kinderen: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)

Voor alle leeftijden: Met Aronson's legpuzzeltechniek delen leerlingen hun ontdekkingen met hun

partners, zodat elke leerling kan leren over alle behoeften van de plant. Aronson's

legpuzzeltechniek wordt uitgelegd in tips en trucs.

Maak in het algemeen een diepgaand onderzoek, gerelateerd aan hun leeftijd en leerplan

(bijvoorbeeld: bodemsamenstelling, chemie van de voedingsstoffen, licht, fysica principia...).

Tips en trucs

Activiteit 3: Padgeneratoren. Als de school geen robot heeft om mee te werken of als het pad

voor de robot kan worden gepersonaliseerd, is het interessant om enkele padgeneratoren te

gebruiken. Deze hulpmiddelen zijn gemakkelijk te vinden in Google. Als voorbeeld kan je de

volgende link bezoeken:

https://scratch.mit.edu/projects/557317926/

Aronson jigsaw techniek: Allereerst hebben de studenten een originele groep, waarin zij hun

project ontwerpen. Tijdens de ontwikkeling van het project worden ze gemengd met andere

studenten uit andere groepen, om hun project te delen en te vergelijken. In de volgende

afbeelding zien we de verdeling van de leerlingen in hun oorspronkelijke groepen (dezelfde

kleur) en in de gemengde groepen (gemengde kleuren).

Wat geluiden die nuttig kunnen zijn:

Vogelgeluiden:
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https://www.elconfidencial.com/medioambiente/naturaleza/2021-10-09/sabados-de-campo-aud

io-pajaros-otono_3303692/

https://www.xeno-canto.org/?prm=ep-app

Natuurgeluiden:

https://drive.google.com/drive/folders/1X4UJOK5d7Iq1ls5nt7TnIpY4Dy1_biL6
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