Beste leerkrachten en directeuren,
Met gemengde gevoelens presenteren wij ons educatieve aanbod voor schooljaar 2020-2021.
Dit jaarprogramma is opgesteld tijdens de coronacrisis, in een tijd waarin niets meer
vanzelfsprekend is en waarin zeer waarschijnlijk nog het een en ander zal veranderen. Past
ons huidige aanbod wel bij de behoeften van straks?
Nog meer dan in andere jaren gaat het niet alleen om ons aanbod, maar vooral ook om jullie
vraag. Laat je ons weten wat jouw behoeften zijn? Dan doen wij ons best om daar zo goed
mogelijk op in te spelen.
Dit overzicht is niet compleet en zal waarschijnlijk nog wijzigen. Voor het meest actuele en
complete aanbod, informatie over kosten en om te reserveren ga je naar:

www.papaverdelft.nl/onderwijsaanbod
Bel of mail ons met je vragen. We hopen ook dit jaar weer iets voor je te kunnen betekenen!
Vriendelijke groet,
Team Papaver
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Lespakketten
Titel
Aan de slag met afval
Bijen
Bomen
Bomen Buitentas
De energie(r)evolutie
Dorstlessen
Droppie Water
Duurzame visserij
Energieke Scholen
Helden in de groententuin
Herfst
Kaas maken
Kabouters wijzen de weg
Klassewater
Kleine diertjes
Levende Oceanen
Metamorfosepakket
Naar buiten!
Natuurlijk Energie
Paddenstoelen
Paddenstoelen kweekpakket
Pannenkoeken
Papier maken
Planten
Plastic Soep
Slakken pakken
Smaaklessen
Technieken uit de natuur
Uilen koffer
Vlinders
Vogels
Water (lesmap)
Water leeft!
Water overbrugt wereldwijd
Weer & Klimaat

Gastles

Groep
1-8
1-4
7-8
3-8
7-8
5-6
1-3
7-8
6-8
1-2
1-8
7-8
1-2
7-8
1-6
6-8
5-8
1-8
1-8
1-4
1-8
1-8
3-6
1-8
3-8
1-6
1-8
6-8
1-8
1-8
6-8
5-8
3-8
1-8
5-8

Omschrijving

Titel

Beschikbaar als map en online
Het bijenleven speels ontdekken
Van blad tot jaarring
Ontdek de bomen in jouw buurt
Simulatiespel over klimaatverandering
Ontdek alles over drinkwater
Van watergebruik tot zuivering
Educatief spel
Onderzoek het binnenmilieu op school
Pluche moestuin en voorleesboek
Met de rugzak erop uit!
Van koe tot kaas
Ontdek de natuur in de buurt
Pakjes? Of water uit de kraan?
Ervaar het kleine dierenleven
Ontdek de onderwaterwereld
De ontwikkeling van insecten en kikkers
5 activiteitenrugzakjes
Energie ontdekken met proefjes
Van schimmeldraad tot zwam
Paddenstoelen laten groeien in de klas
Van herkomst tot opeten
Leer zelf papier maken
Van zaadje tot plant: wat hebben planten nodig
Wat is het? Wat kan je er aan doen?
Een onderzoekspakket
Eten ontdekken met je zintuigen
Biomimicry op het schoolplein
Boordevol informatie over uilen
Ontdek de kleurige ﬂadderaars
Bestudeer ze binnen en buiten
Over water - in mondiaal perspectief
Waterdiertjes ontdekken
Over drinkwater - hier en daar
Leer over het weer

Afval bestaat niet
Afval bestaat niet
Afval bestaat niet
Afval bestaat niet
Imker
Sarah's wereld
Duurzame visserij
Grondstoffencoach op bezoek
Leren over water
Schoonwater: ontwerpen in de klas

Excursies
Titel
Bijen
Botanische tuin
Herfst
Herfst
Leer- en zintuigentuin
Lente
Lente
Meneer Pauw
Ontdek de kinderboerderij
Overleven in de natuur
Slootjes-safari
Stilte naast de stad

Groep
6-8
7-8
1-3
5-6
1-2
3-4
5-7
1-3
3-5
7-8
4-8
3-4, 7-8

Omschrijving
Opdrachten voor binnen en buiten
Ontdek alledaagse tropische producten
Ontdekkingstocht in het Heempark
Kringlopen in het Heempark
Ontdek planten met je zintuigen
Fotospeurtocht in het Heempark
Alles draait om de zon in het Heempark
Speelse opdrachten op de kinderboerderij
Ontdek de dieren op de kinderboerderij
Leer om voor je zelf te zorgen
Ontdek het waterleven bij De Papaver
Bezoek een echte boerderij

Groep
1-2
3-4
5-6
7-8
3-8
7-8
7-8
1-8
7-8
1-4

Omschrijving
Afval is leuk!
Afval sorteerspel
Afval versus grondstof
Zwerfafval ontwerpopdracht
De imker vertelt over bijen
Over duurzaam leven
Spel: zo leer je duurzaam te vissen
Leren afval scheiden
Gastles door het Hoogheemraadschap
Weg met afval in het water

Programma’s
Titel
Eco-School
Gezonde School

Groep
1-8
1-8

Omschrijving
Word een duurzame school
Word een gezonde school

Projecten
Titel
Buitenlesdag
Groene Voetstappen
Kindertuinieren
Modderdag
Nationale Bijentelling
Nationale Tuinvogeltelling
Warme Truiendag
Landelijke Opschoondag

Groep
1-8
1-8
3-8
1-8
6-8
1-8
1-8
1-8

Omschrijving
Buiten leert het beter! (september & april)
Bewust naar school (september)
Hele seizoen: elke leerling een eigen tuintje
Ontdek de modder. Vies worden mag! (juni)
Welke bijen zijn er in de schooltuin? (april)
Welke vogels zijn er rond de school? (februari)
Bespaar energie voor het klimaat (februari)
Samen ruimen we onze omgeving op (maart)

Digitaal aanbod
Titel
Aan de slag met afval
Droge Voeten
Droppie Water
Nederland Zoemt
Opwarming
Water & Klimaat
Word een Duurzaamheld
Zuivel

Groep
1-8
7-8
1-8
7-8
7-8
6-8
6-8
1-8

Omschrijving
Opdrachten over afval en zwerfafval
Hoe voorkom je wateroverlast?
Leer over waterbeheer, -veiligheid en -kwaliteit
Kom in actie voor de wilde bijen
Omgaan met dilemma’s bij klimaatverandering
Maak je straat klimaatproef!
Onderzoeken wat duurzaamheid is
Over koeien & boeren, boter & kaas

Materiaal
Diverse materialen voor alle groepen
Boeken, posters, zoekkaarten, spellen, veldwerkmaterialen, verrekijkers, watertafel, wormenhotels,
zwerfafval opruimmaterialen en nog veel meer!

