LESBRIEF 3

STRIJD MEE VOOR DE EGEL!
Wat kunnen jullie doen voor de egel?

Onderwijs leeractiviteit
MAAK EEN EGELHOTEL

Groep

5, 6, 7 en 8

Duur

60 minuten

Doelen

• De leerlingen weten hoe ze egels kunnen helpen.
• De leerlingen weten hoe ze het schoolplein/buurt/tuin egelvriendelijk kunnen maken.

Werkvorm

Klassikaal of kies voor het maken van één egelhotel voor de school en maak het met een klein
groepje.

Voorkennis

• Checklist (ingevuld tijdens les 1).
• De leerlingen hebben basiskennis over de egel.
• De leerlingen weten welke problemen er zijn m.b.t. de egel.
• De leerlingen weten waarom de egel een belangrijke thermometer voor de natuur is.
(Lesbrief 1: ‘Strijd mee voor de egel!’).

Materiaal

• Handvaardigheidsles: Maak een egelhotel.
(zie werkblad: ’Egelhotel Maken’).
• Hout, spijkers, schroeven, scharnieren.
• Animatie: ‘De egel’ op OERRR.nl/egel-animatie.
• Video: ‘Egelhotel maken’ op OERRR.nl/egelhotel.

Vooraf

Bekijk onderstaande lesbeschrijving.

Inleiding / voorkennis activeren - 10 min

Herhaal de belangrijkste punten uit de vorige les (Lesbrief 1. ‘Strijd mee voor de egel!’ en haal de ingevulde checklist er bij). Ga in gesprek met de leerlingen. Bespreek de problemen die egels op het schoolplein ondervinden en hoe ze die kunnen verhelpen.

Kern: Handvaardigheid les ‘Maak een egelhotel’- 45 min

De egel gaat in oktober/november op zoek naar een plek voor zijn winterslaap. Op één of meerdere
(rustige) plekjes kan een overwintermogelijkheid voor de egel gemaakt worden. Wij hebben hier een
DIY-video voor gemaakt, bekijk deze samen met de groep voordat ze aan de slag gaan.
Ga naar OERRR.nl/egelhotel.
Dit is best een lastige opdracht en het is wenselijk om de leerlingen hierbij te ondersteunen. Het egelhotel dat wij voorstellen is van hout gemaakt. Zo kan het hotel een tijdje mee. Om kosten te besparen
kun je de lokale bouwmarkt benaderen of zij restmaterialen beschikbaar hebben (zaagrestanten). Zie
werkbeschrijving ‘Egelhotel maken’.

Afsluiting - 5 min

Vraag de leerlingen tot slot wat ze hebben geleerd van de les. Geef Ouderbrief 1: ‘Strijd mee voor de
egel!’ mee naar huis. Vertel dat het heel belangrijk is om de egel te blijven helpen. Thuis kunnen ze deze
acties ook ondernemen. Via OERRR.nl kunnen ouders een gratis actiepakket bestellen waarmee de
kinderen ook thuis aan de slag kunnen. Dat pakket zit vol leuke verrassingen om de egels te helpen.

