Wat zit er in het Flar en Florapad?

Voor wie is het Flar en Florapad?

I Poppenstel Flar en Flora (apart bijvragen)

Het Flar en Florapad richt zich naar de kinderen van de eer-

I 5 Flora-borden

ste graad van het basisonderwijs. Het is de bedoeling dat

I 5 Flar-borden

leerkrachten zelf met hun klas op pad gaan om met ‘Flar en

I duinzakjes met opdrachten

Flora’ te werken.

I strandzakjes met opdrachten

Scholen die een beroep doen op natuurouders (www.natuur-

I Flar en Florazakjes

ouders.be) kunnen hen hierbij inschakelen.

I zeekijkers
I opzetloepen

Met het Flar en Florapad kan je als leerkracht concreet eind-

I potloepen

termen en leerplandoelen realiseren. Je vindt er heel wat

I stuk natuurtouw

mogelijkheden om vakoverschrijdend te werken.

I rode sjaal
I set groene opdrachtkaartjes op zoek naar voedsel
I werkbrochure
De materialen zitten verpakt in twee lichte plastic koffers.
De bijgaande brochure ‘Flar en Florapad’ voorziet je van de
nodige informatie voor het opzetten van een natuurleerpad.
Het poppenspel staat er volledig in uitgeschreven. Voor
strand en duin vind je een aangepast programma. Tot slot
worden ook de specifieke eindtermen behandeld.

Hoe werk je
met het Flar en Florapad?
Bij de houten figuurtjes Flar en Flora (elk vijf) horen een
reeks opdrachten. Je kan de figuurtjes uitzetten in het duin
of op het strand. Aan de hand van de opdrachten (opdrachtvelden) doorlopen de kinderen in groepjes het traject.
Het ‘Flar en Florapad’ bevat de voornaamste materialen die
nodig zijn om de activiteiten uit de bijhorende bundel uit te
voeren.
De kinderen speuren naar Flar en flora en ontdekken iedere keer nieuwe opdrachten. Op hun speelse tocht krijgen alle
kinderen een kleurig zakje met veldwerkmaterialen. Het
kunnen werken met deze materialen scherpt de betrokkenheid aan.

Wat is het Flar en Florapad?

Waar ontleen je
het Flar en Florapad?

Het Flar en Florapad is een natuurleerpad. Hoe een natuurleerpad precies werkt, vind je in de brochure die bij dit pad

Het Flar en Florapad kan je gratis ontlenen in de tien kust-

hoort. Flar en Flora zijn twee figuurtjes die de rode draad

gemeenten. Reserveren is echter aangewezen.

vormen bij diverse opdrachten over natuur en milieu.

Bij schade of verlies van materialen dien je ze tegen kost-

Naast de houten figuurtjes die gebruikt worden bij een

prijs te vergoeden. De lesbrochure kan je eventueel apart

waarnemingstocht met verschillende spelletjes, zijn er ook

aankopen.

2 handpoppen voor de introductie van het pad via een pop-

Neem contact op met:

penspel. Deze poppen moet je wel speciaal aanvragen.
De wereld van strand en duin wordt samen met Flar en Flora onbegrensd en speels ervaren. De kinderen voelen, ruiken, horen, zien en proeven,… en ontfutselen zo enkele
geheimen aan de natuur. Gaandeweg groeit hun betrokkenheid met wind en water. We proberen met de kinderen

Vorming

samenhang en relaties op het strand en in de duinen te ont-

Wil je het Flar en Florapad beter leren kennen, dan kan je

dekken. De houding van zorg, respect en verantwoordelijk-

terecht op speciale vormingsessies. Ze worden in de kusts-

heid ten opzichte van de levende en levenloze natuur ont-

treek georganiseerd tijdens de voorbereiding van de Week

wikkelt zich vanuit hun natuurbeleving bij het volgen van

van de Zee (zie ook www.weekvandezee.be).

het pad.

De leerkrachten kunnen in kleine groepjes het Flar en Florapad en ander veldwerkmateriaal actief uittesten.
Het is veldwerk in de praktijk. Zorg voor aangepaste kledij.
De vorming wordt georganiseerd door de provinciedienst
NME in samenwerking met Horizon Educatief vzw. De lesbundel wordt na afloop van de vorming meegegeven aan de
deelnemers.
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