LESBRIEF 4

STRIJD MEE VOOR DE EGEL!
Herfsttafel egel thema

Onderwijs leeractiviteit
HERFSTTAFEL MAKEN VAN HERFSTVRUCHTEN UIT HET BOS

Groep

5, 6, 7 en 8

Duur

60 minuten

Doelen

• De leerlingen ontdekken welke herfstvruchten je allemaal kunt vinden.
• De leerlingen ontdekken dat je van o.a. kastanjes, eikels en dennenappels hele leuke dingen
kunt maken.
• De egel krijgt een plek in de klas, waardoor het thema lang zichtbaar blijft.

Werkvorm

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

Voorkennis

• De leerlingen hebben basiskennis over de egel.
• De leerlingen weten welke andere dieren verbonden zijn met het leven van de egel
(vijanden, voedsel).
• De leerlingen weten waarom de egel een belangrijke thermometer voor de natuur is.
Zie ook Lesbrief 1: ‘Strijd mee voor de egel!’.

Materiaal

• Herfstvruchten (kastanjes, eikels, dennenappels, bladeren, kleine takjes).
• Bamboe prikkers.
• Papier (diverse kleuren).
• Lijm.
• Klei (evt. diverse kleuren).
• Priem (of ander voorwerp om gaatjes mee te prikken).

Vooraf

Bedenk of je deze les als handvaardigheid-les wil aanbieden of als knutsel-les! Bekijk onderstaande
lesbeschrijvingen en maak een keuze.

Inleiding / voorkennis activeren - 10 min

Herhaal de belangrijkste punten uit de vorige les (zie ook lesbrief 1:s ‘Strijd mee voor de egel!’). Ga in
gesprek met de leerlingen. De herfst/winter periode is voor de egel een belangrijke tijd. Egels gaan
namelijk in winterslaap. Van oktober tot en met april zoeken ze een rustig plekje op, laten hun lichaamstemperatuur zakken en proberen zo min mogelijk energie te gebruiken.
De herfst is ook een hele mooie tijd van het jaar om het bos in te gaan. De bladeren van de bomen
krijgen de mooiste kleuren en ze laten hun vruchten vallen. Je mag best iets mee naar huis nemen om de
herfst in huis/school te halen. Met de egels als thema van de herfsttafel kun je verschillende kanten op.
In deze lesbrief geven we tips over wat je allemaal kunt maken en bieden we werktekeningen voor het
maken van leuke egel creaties uit de natuur.

Kern: knutsel-les ‘Maak een herfsttafel’ - 45 min

Verdeel de leerlingen in groepjes van 4 of 5 personen en vraag ze om alle meegebrachte vruchten uit
de natuur uit te stallen op hun tafel. Laat een aantal werktekeningen rondgaan zodat leerlingen kunnen
kiezen welke dieren ze willen maken. Het is wenselijk om vooraf zelf ook wat herfstvruchten te verzamelen voor de kinderen die mogelijk niet de juiste materialen mee hebben genomen. Ook het onderling
ruilen van materialen is een leuke oefening.
Natuurlijk kan iedereen zijn fantasie de vrije loop laten. Het thema “egel” kun je veel breder maken,
bijvoorbeeld door ook voedsel van de egel (slak, worm, rups, insecten, vlinders, spinnen) erbij te
betrekken. Om jullie op weg te helpen, hebben we een aantal knutselvarianten van de egel gemaakt die
geschikt zijn voor verschillende leeftijdsgroepen. In de bijlage vind je hiervoor de werktekeningen.

Afsluiting - 5 min

Decoreer de herfsttafel in de klas. De leerlingen mogen de creaties een mooie plek geven op de
herfsttafel. Je kunt ervoor kiezen om de namen van de kinderen op de creaties te zetten d.m.v. een klein
stickertje zodat ze deze na afloop mee naar huis kunnen nemen.
Vraag de leerlingen ten slotte 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.

Beeld: Lady Lemonade

