Educatie
Je kunt allerlei elementen op het schoolplein gebruiken voor een
taal-, reken- of natuurles. Hier vind je een overzicht van educatieve
materialen, middelen en kant-en-klare lessen om vanaf morgen
buiten aan de slag te gaan!

Materialen, middelen en lessen
Zaans Natuur en Milieu Centrum (ZNMC)
Het ZNMC heeft veel lesmateriaal over natuur en milieu om te gebruiken. Hier vind je later dit jaar meer
informatie over het lesmateriaal welke het ZNMC speciaal heeft ontwikkeld voor groene schoolpleinen.

Gemeente Zaanstad
Zodra jullie school gaat samenwerken met groeneschoolpleinen@zaanstad.nl is er tevens de mogelijkheid
om iemand van de gemeente een gastles te laten verzorgen over bomen en klimaatadaptatie (bovenbouw).
De gemeente heeft een kleurplaat met tips om je tuin te vergroenen, download vind je op deze pagina.

Buitenlessen
Op de website van de Nationale Buitenlesdag vind je meer dan 150 uitgewerkte buitenlessen. Dinsdag 5 april
2022 is het Nationale Buitenlesdag. We vieren deze dag dat er steeds meer buitenles wordt gegeven. Niet
alleen op die ene dag in het jaar, maar het hele jaar door.

Natuuropdrachten
Op de website van Natuurwijs vind je ruim 100 natuuropdrachten, die kinderen buiten kunnen doen. .

Natuurlessen
Op zoek naar inspiratie voor natuurlessen op het schoolplein? Hier vind je tien natuurthema’s. Leer meer over
vogels, knoppen, het weer, bloemen, vlinders, bijen, beestjes, spinnen, blaadjes en slakken.

Bijen
Kom in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van
alle 358 soorten wordt bedreigd. Bezoek de website voor meer informatie en doe mee.

Moestuinieren
De Jong Leren Eten website combineert lessen over gezonde en duurzame voeding met ervaringsgericht
leren met praktische vaardigheden. De lesmaterialen zijn gebundeld volgens de 3 pijlers: moestuinieren,
koken & proeven en boerderijeducatie.

Filmpjes
Via een natuurlespakket op YouTube leren bovenbouw leerlingen per seizoen natuuronderwerpen én
worden ze aan het werk gezet. Van bodemdieren, de waterkringloop en het belang van bijen.

En als jullie straks een groen schoolplein hebben,
biedt het vast nog meer prachtige mogelijkheden…
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