Groep 5-6 VLINDERS IN JE BUIK
Waar gaat de kaart over?

Hoeveel
kinderen?

Hoeveel
Keer?

1 Zijdezacht
2 In vuur en vlam
3 Een dagje weg

3
1
1

3
3
4

4 Lentekriebels

1

3

Verwerking?

Muurkrant
Werkblad
gr 5: werkblad en
ansichtkaart
gr 6: reisgids
lenteboekje maken

Planning:
Week 1: 18 maart - instructies Debbie (gr.5) en Ingrid (gr.6)
Week 2: 25 maart - instructies Debbie (gr.6) en Ingrid (gr.5)
Week 3: 1 april - instructies Debbie (gr.5) en Armand (gr.6)
Week 4: 8 april – instructies Debbie (gr.6) en Armand (gr.5)
Week 5: week van 15 april – kaarten afmaken en presentaties maken
Week 6: week van 6 mei - presentaties
Week 7: week van 13 mei - presentaties en toets

Kaart : 1 Zijdezacht

Armand

☺☺☺
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Wat moet ik weten?
➢ Je weet hoe een vlinder ontstaat. (eitje, rups, cocon, pop, vlinder)
➢ Je weet hoe Keizerin volgens het sprookje de zijde heeft ontdekt.
➢ Je weet wat de zijderups eet.
➢ Je weet hoe lang een vlinder leeft.
➢ Je weet hoe zijde gemaakt wordt.
➢ Je kunt minimaal drie dingen noemen die van zijde zijn gemaakt.
Waar kan ik het vinden?
➢ PowerPoint op het netwerk
➢ Boeken van de boekentafel
➢ http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php
http://www.schooltv.nl/video/vlinderkweekbak-hoe-wordt-een-rups-eenvlinder/
➢ http://www.schooltv.nl/video/van-ei-tot-vlinder-hoe-ontstaat-een-vlinder/
➢

Welke vorm moet het krijgen?
➢ Jullie maken met z’n drieën een muurkrant.
➢ Op deze muurkrant moeten drie dingen komen te staan: kringloop
van de rups, sprookje van zijde, hoe wordt zijde gemaakt.
➢ Op de muurkrant komen plaatjes en tekst. Je kunt het ook tekenen.
➢ Voordat je alles op gaat plakken, vraag je eerst aan je juf of
meester of het goed is.

Kaart: 2 In vuur en vlam

Ingrid

☺

Wat moet ik weten?
➢ Je weet hoe brand ontstaat.
➢ Je weet wat je moet doen bij brand.
➢ Je weet welke blusmiddelen er zijn.
➢ Je weet wat de taken van de brandweer zijn.
➢ Je weet welke kleding brandweermensen dragen.
Waar kan ik het vinden?
➢ Infoboekje “in vuur en vlam”
➢ Schooltv.nl
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“Vluchtplan bij brand”
“Brandweerkleding”
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je maakt het werkblad.
➢ Extra opdracht: Je maakt een waarschuwingsposter over wat je
moet doen als er brand uitbreekt.

Kaart : 3 een dagje weg

Debbie

☺
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Wat moet ik weten?
➢ Groep 5: je kunt op de kaart van Nederland de plaats tekenen waar
je naar toe zou willen gaan.
➢ Groep 5: je kunt 3 bezienswaardigheden beschrijven in die plaats.
➢ Groep 5: Je kunt op de ansichtkaart schrijven waarom je daar
graag naar toe wilt gaan en wat je daar allemaal kunt.
➢ Groep 6: Je kunt op de kaart van Europa de plaats tekenen waar je
naar toe zou willen gaan.
➢ Je kunt van jouw plaats een reisgids maken, met daarin informatie
over:
1 algemene informatie: ligging, grootte, taal enz.
2 de bezienswaardigheden (minimaal 4)
3 vervoer in en naar de stad
4 geschiedenis van de stad
5 eten
6 klimaat (weer in de seizoenen)
7 2 hotels waar je zou kunnen overnachten
8 extra informatie die je nog kunt vinden over de stad
Waar kan ik het vinden?
➢ Internet
➢ portal.onlineklas.nl
➢ Je kunt zelf langs een reisbureau gaan en om informatie vragen.
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Groep 5: Je gaat een ansichtkaart maken over een plaats in
Nederland.
Je maakt eerst het werkblad. Daarop staat stap voor stap wat je
moet doen.
➢ Groep 6:
Kies een (bekende) plaats in Europa.
Je geeft op de kaart van Europa aan waar de plaats ligt. Schrijf
daarboven netjes, maar groot de naam van jouw stad. Dit wordt de
voorkant van je reisgids. Zet hier ook je naam op.
In de reisgids komt informatie te staan over jouw gekozen plaats.
Dit zijn de 8 punten die je bij ‘ wat moet ik weten’ ziet staan.
Alle onderdelen zijn aparte kopjes. Jouw reisgids krijgt dus 8
stukjes. Zorg dat je bij ieder stukje tekst een plaatje zoekt.
Print alle stukjes als deze zijn goedgekeurd door de leerkracht.
Niet alle blz. samen met de voorkant aan elkaar. Je hebt nu je
eigen gemaakte reisgids.

Kaart : 4 Lente

Debbie

☺
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Wat moet ik weten?
➢ Groep 5
➢ Je weet wanneer de lente begint en wanneer hij eindigt.
➢ Je weet de namen van de andere 3 jaargetijden.
➢ Je weet de groeistappen van bol tot tulp.
➢ Je weet de stappen van ei tot kip.
➢ Je weet de stappen van kikkerdril tot kikker.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Groep 6
Je weet wanneer de lente begint en wanneer hij eindigt.
Je weet de namen van de andere 3 jaargetijden.
Je weet de groeistappen van bol tot tulp.
Je weet de stappen van ei tot kip.
Je weet de stappen van kikkerdril tot kikker.
Je weet hoe de egel leeft.
Je weet wat de egel eet en hoe hij zich voorbereidt op zijn
winterslaap.

Waar kan ik het vinden?
➢ Boeken bij het lokaal van groep 5.
➢ Internet:
➢ De kip en het ei:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_cndpclipsb14kip
➢ De tulp:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040414_ontwikkelingbol0
1
➢ Van kikkerdril tot kikker:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20021104_kikkers03
➢ Gedaantewisseling van de groene kikker:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030611_groenekikker03
Welke vorm moet het krijgen?
Je gaat werken in een boekje over de lente.
Je maakt de werkbladen in het boekje.
Je knipt de plaatjes van de knipbladen uit en plakt ze netjes op.

