Aanbod onderwijs op afstand - duurzaamheid, natuur en dieren
Tijdens de coronacrisis ontstond behoefte aan opdrachten voor onderwijs op afstand. Wij hebben een overzichtje gemaakt van wat wij zoal
tegenkwamen. Dit overzicht is zeker niet volledig: er is nog veel meer en er komt nog steeds meer bij.
Tip: open het bestand in Adobe om op de linkjes te kunnen klikken.
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Mini Tiny Forest
Tomaten kweken
Broeikasje
Broeikasje

Maak een mini Tiny Forest
Kweek zelf tomaten met de zaden uit een tomaat
Laat bonen kiemen en bekijk de ontwikkeling
Bedoeld voor in de moestuin, deel zaden uit om thuis te zaaien en observeren
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gr 5-8
gr 5-8

https://www.ivn.nl/groen-om-te-doen
https://www.ivn.nl/groen-om-te-doen
https://www.ivn.nl/groen-om-te-doen
https://www.lovemysalad.com/nl/node/10095

Natuur op je scherm
Virtueel wandelen

Digitale museumweek

Bekijk de natuur vanaf TV of beeldscherm
Bekijk natuurgebieden vanaf TV of beeldscherm
Digitale rondwandelingen door Hortus leiden

gr 6-8
gr 6-8
gr 6-8

https://www.ivn.nl/groen-om-te-doen
https://www.ivn.nl/groen-om-te-doen
www.hortusleiden.nl/programma/agenda/nationale-museumweek-1

Aquazoo
Beekse Bergen

Livestream interactief - Schooldagen 11 u
Facebook & Youtube, interactief - Di & do 10 u, incl opdrachten

Buitenopdrachten
Thuiswerkopdrachten
Thuiswerkopdrachten
Thuiswerkopdrachten
Thuiswerkopdrachten

Voor diverse vakken buitenopdrachten, niet gratis
Diverse opdrachten voor thuis en buiten
Diverse opdrachten van Natuur is een feest, niet gratis
Diverse opdrachten van MEC Leiderdorp
Diverse opdrachten van nme Den Haag
Diverse opdrachten van nme Overijssel

insecten &
beestjes

Bijen
Bijen
Bijen
Bodemdiertjes vangen
Insecten & kleine beestjes
Insectenhotel

Diverse lesbrieven over bijen
Spel over bestuiving
Nationale Bijentelling 18 en 19 april
bv mbv Dierzoeker.
Insecten en kleine beestjes
Maak zelf een insectenhotel

duurzaamheid

Toekomstkunde
Sarah's Wereld
Earth Hour

Zelf ontdekken wat je kunt doen voor natuur, klimaat, duurzaamheid, wilde dieren
Sarah's Wereld
Doe zo veel mogelijk apparaten uit

natuur

Stoepplantjes
Ga Tellen
Beleef de Lente
ObsIdentify
Zaadbom maken

Tel de planten op jouw stoep
Tel alle dieren en planten in je omgeving
Volg diverse vogels op hun nest
App: dieren, planten en paddenstoelen herkennen
Maak een zaadbom en gooi die op een plek.

Werkbladen
Opruimspel
Opruimen

Diverse lessen over zwerfafval
Speel de afvalbingo (met grijper en handschoenen!)
Opruimen in tijd van corona

Plastic soup

Diverse mogelijkheden voor lessen en thuislessen

digitaal
wandelen
dieren

diverse
opdrachten
in en om het
huis

afval
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https://www.aquazoo.nl/nieuws/aquaschool/
https://www.facebook.com/beeksebergen.nl
gr 1-8
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gr 5-8
gr 7-8

gr 5-8

gr 4-8

https://www.natuurcentrumarnhem.nl/projecten/even-dr-uit/
https://buitenlesdag.nl/buitenlessen/
https://natuuriseenfeest.nl/zelf-doen/
https://www.natuureducatie.nl/thuiswerkopdrachten
https://www.milieueducatiedenhaag.nl/site/Thuislessen/pagina/9+tot+12+jaar
https://www.nmeoverijssel.nl/tips-voor-nme-op-afstand/
https://www.nederlandzoemt.nl/basisonderwijs/
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/basisscholen/game/
https://www.nationalebijentelling.nl/
https://brengleveninjetuin.nl/
https://brengleveninjetuin.nl/
https://www.ivn.nl/groen-om-te-doen
https://www.wwf.nl/jeugd/educatie/toekomstkunde
http://www.krijtloos.nl/sarahs-wereld/
https://www.wwf.nl/kom-in-actie/earth-hour
https://www.hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes
https://www.tuintelling.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/beleef-de-lente
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.observation.obsidentify&hl=nl
https://www.ivn.nl/bijen/zaadbommen-maken
https://www.aandeslagmetafval.nl/po/werkbladen-groep18
https://zwerfie-bingo.weebly.com/
https://www.nederlandschoon.nl/preventiemaatregelen-corona
https://www.lessonup.com/app/channel/plasticsoupfoundation/start?mc_cid=ca81
db18b7&mc_eid=83317252a4

