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
2

3
2
4

4 Lentekriebels

1

3

Verwerking?

muurkrant
werkblad
gr 5: collage
gr 6: lapbook
werkbladen

Planning:
Week 1: 8, 12, 13, 15 april – opening en kaart een dagje weg (Debbie)
Week 2: 19, 20, 22 april – kaart zijdezacht (Bastien)
Week 3: 10, 11, 17 mei – kaart lente (Pauline)
Week 4: 18 en 20 mei – kaart vuur en vlam (Ingrid)
Week 5: 27 mei – kaarten afmaken
Week 6: week van 31 mei – presentaties voorbereiden
week 7: presentaties (7 en 8 juni) en TOETS 10 juni

Kaart : 1 zijdezacht

Bastien

☺☺☺
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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?
➢ Informatieblad
➢ 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.
➢ Voor de kringloop is er een knipblad
➢ 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
“Vluchtplan bij brand”
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“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 een dagje uit (in Nederland) plannen.
➢ Je weet welke voorbereidingen je moet treffen voor een dagje weg.
➢ Je kunt een routebeschrijving maken.
Groep 6
➢ Je kunt een beschrijving geven van een zelfgekozen land, met
daarin:
- De cultuur van het land.
- De taal, munteenheid en religie.
- Bezienswaardigheden, attracties en natuurgebieden.
- Belangrijke steden.
Waar kan ik het vinden?
➢ Internet: portal.onlineklas.nl:
groep 5: topontdekkers/vakantie en verkeer/jullie droomdag
groep 6: topontdekkers/vakantie en verkeer/je eigen reisgids
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Bij deze kaart gebruik je samen de plankaart ‘topontdekkers’.
➢ Groep 5:
Maak een collage over jullie dagje weg. Op de hulpkaart kan je zien
hoe je die moet maken. In de collage zit ten minste:
- Kaart met een getekende route.
- Zelfgemaakte routebeschrijving.
- Tekening van jullie vervoermiddel.
- Afbeeldingen van de activiteit, wat is daar allemaal te beleven?
- Lijst van wat je allemaal meeneemt als je een dagje weggaat.
➢ Groep 6:
Maak samen een lapbook met allemaal weetjes over het land. In de
hulpkaart kan je vinden hoe je een lapbook maakt. Hierin moet
sowieso staan:
-Wat is de hoofdstad?
-Zijn er andere mooie steden om naartoe te gaan?
-Waar liggen deze steden op de landkaart? Voeg de landkaart toe.
-Wat zijn de mooiste gebouwen van het land?
-Betalen de mensen ook met de euro of met ander geld?
-Welke taal wordt er gesproken? Schrijf wat woordjes op.
-Welk weer is het daar in de zomer en in de winter?
-Wat kun je vinden over de natuur?
-Wat is typisch eten uit dat land?

Kaart : 4 Lente

Pauline

☺
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Wat
➢
➢
➢
➢
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moet ik weten?
Groep 5
Je weet op welke datum de lente begint en wanneer het eindigt.
Je weet de namen van de 4 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.

➢
➢
➢
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➢

Groep 6
Je weet op welke datum de lente begint en wanneer het eindigt.
Je weet de namen van de 4 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 knipt de plaatjes van de knipbladen uit en plakt ze netjes op de
werkbladen. Alle werkbladen bij elkaar vormen samen een boekje. Je
mag zelf een voorkant van het boekje maken.

