03 De bomen van het Meer van Engelen
Handleiding voor begeleiders

In het gebied van het Engelermeer staan veel bomen. Bomen die in
moerassig gebied groeien zoals Els, Wilg, Berk, maar ook Es, Eik, Vlier,
Hazelaar, Meidoorn en Lijsterbes kun je er vinden. De bedoeling is om
de kinderen te laten onderzoeken welke bomen er zoal te vinden zijn
in dit gebied. Dit gaan zij doen door boomblaadjes te verzamelen en te
determineren met een zoekkaart. De blaadjes nemen ze mee naar school.
Daar gaan ze met de gevonden blaadjes een boom maken op papier: de
Engelermeerfantasieboom. Zij maken een stam met takken en plakken hier
de blaadjes aan. Hiervoor mogen zij dan een leuke naam bedenken.
Bomen leveren ook hout waar van alles van gemaakt kan worden. Het is
de bedoeling om de kinderen te laten denken over wat er zoal van hout
gemaakt kan worden. In het kader van het thema oma’s tijd moeten zij op
een werkblad aangeven welke voorwerpen uit oma’s tijd zijn en welke uit
deze tijd.
Doelstellingen:
1. De leerlingen leren bomen herkennen via de blaadjes met behulp van
zoekkaart op zicht en ontdekken zo welke bomen er groeien bij het
Engelermeer.
2. De leerlingen kunnen benoemen waar hout zoal voor wordt gebruikt
3. De leerlingen kunnen onderscheid maken tussen oude (vijftiger jaren)
en nieuwe gebruiksvoorwerpen van hout.
4. De fantasie wordt geprikkeld door middel van een creatieve opdracht.

Uitvoering opdracht
Locatie: Een stuk bos net vóór het hek naar het grote grasveld (routekaart)
en overal waar zij blaadjes vinden.
De kinderen gaan de blaadjes verzamelen en proberen met behulp van de
zoekkaart Bomen - B uit te zoeken welke blaadjes zij hebben gevonden.
Wijs hen op de verschillende bladvormen en ook de verschillende randen
van de blaadjes, getand, gekarteld, gegolfd, gezaagd, glad. Soms ook
lijkt een blad uit meer blaadjes te bestaan, zoals de Es en de Lijsterbes
(samengesteld blad). Een blad begint bij de bladoksel. De kinderen kunnen
op de zoekkaart Bomen-B aankruisen welke blaadjes zij hebben gevonden.
De blaadjes moeten worden meegenomen naar school in een zak. Hierna
gaan de kinderen de opdrachten invullen op werkblad Bomen - C

Tijdsplanning: maximaal 15 minuten
Info voor begeleiders: Op pagina C staan achtereenvolgens afgebeeld:
Houten klompen (O) – Haktol of Knel (O) – Houten speelgoed (N en O)
Katapult (N en O) – Houten schaatsen (O) – Pijl en Boog (N en O)
Poppenwagen ( O) – Houten auto (N en O) – Slee (N en O)
Krukje (N en O) – Punttol met zweep (O) – Houtvuur (N en O)
Materiaal:
Potloodjes –vilstift -werkbladen Bomen A, B en C – klembord- zak voor
blaadjes
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03 De bomen van het Meer van Engelen
Voor struiners

Wat hebben jullie nodig
werkblad Bomen-A, zoekkaart Bomen-B, werkblad Bomen-C
potlood, viltstift, klembord.

Wat gaan jullie doen?
Jullie gaan onderzoeken welke bomen er groeien rondom het Meer van
Engelen. Dit gaan jullie doen met behulp van de blaadjes die aan de bomen
groeien en een zoekkaart waarop foto’s staan van blaadjes. Blaadjes
hebben allemaal een bepaalde vorm. Ook de rand van het blad is vaak heel
verschillend: soms met karteltjes of tandjes, soms met golfjes, soms glad!
Daarna gaan jullie samen bedenken waar je hout voor kunt gebruiken en
ook bekijken wat men in oma’s tijd van hout maakte.
Willen jullie meer weten over bomen en blaadjes? Lees dan de extra
informatie

Opdrachten:
1. Verzamel zoveel mogelijk verschillende boomblaadjes en let goed
op vorm en bladrand! Pak zoekkaart Bomen-B en probeer met
behulp van deze kaart uit te zoeken welke blaadjes jullie gevonden
hebben. Zet een kruis op de zoekkaart bij de blaadjes die jullie
hebben gevonden. Hoeveel verschillende blaadjes hebben jullie
kunnen aankruisen? Al deze bomen groeien dus in dit gebied!
Neem alle blaadjes die jullie hebben gevonden mee in een zak. Met
de blaadjes gaan jullie op school nog een mooie boom maken!

2. Pak nu werkblad Bomen-C. Bedenk samen wat je allemaal van
hout kunt maken. Je ziet op dat blad een aantal voorwerpen die
van hout zijn gemaakt. Sommigen zul je wel herkennen. Er zijn
ook voorwerpen uit de tijd van je opa en oma. Zet een O bij de
voorwerpen uit de tijd van opa en oma en een N bij de voorwerpen
van nu. Bij sommige voorwerpen kun je misschien wel en een N én
een O zetten.

Plaats/Route: Nabij het hek dat toegang geeft naar het grote grasveld

Werkbladen: Werkblad Bomen-A, Zoekkaart Bomen-B, Werkblad Bomen-C
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03 De bomen van het Meer van Engelen
Extra informatie voor struiners

Bomen zijn niet alleen heel mooi, maar ook heel belangrijk voor
zowel de dieren als de mensen. De dieren vinden er een plaatsje
om te schuilen of te wonen. Ook vinden zij vaak voedsel in of aan
de bomen of eten zij de blaadjes of de schors. Voor de mensen
zijn bomen ook altijd heel belangrijk geweest, nu, in de tijd van
je opa en oma en lang daarvoor. Van het hout, de takken en de
bladeren kun je van alles maken. Veel vruchten en zaden worden
niet alleen door dieren gegeten, maar ook door mensen. Ook
zorgen de bomen voor zuurstof! En soms voor warmte!
Welke bomen op een bepaalde plaats groeien hangt af van de
omgeving. Is het nat of droog, warm of koud, staat hij hoog in de
bergen of in een moeras. Wij gaan onderzoeken welke bomen er
groeien rondom het Meer van Engelen.

Bomen kun je bijvoorbeeld herkennen aan de blaadjes. Blaadjes
hebben allemaal een bepaalde vorm. Ook de rand van het blad is
vaak heel verschillend: soms met karteltjes of tandjes, soms met
golfjes, soms glad!
Soms lijkt een blad ook uit heel veel blaadjes te bestaan. Toch is
het maar één blad, zoals bijvoorbeeld bij de Es. Een blad begint
bij de bladoksel. Alles wat daarboven zit hoort allemaal bij één
blad! Zo’n blad heet een samengesteld blad.
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03 De bomen van het Meer van Engelen
Werkblad bomen A
De Engelermeerfantasieboom
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03 De bomen van het Meer van Engelen
Werkblad bomen B
De Engelermeerfantasieboom
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03 De bomen van het Meer van Engelen
Werkblad bomen C
Wat kun je allemaal van hout maken
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WERKBLAD)BOMEN)-)C)

Van!het!hout!van!bomen!kun!je!van!alles!maken.!Kun!je!5!dingen!noemen!die!van!hout!worden!gemaakt?!
1. ……………………………………………………………………!

4. ………………………………………………………………………!

2. ………………………………………………………………………!

5. ……………………………………………………………………...!

3. ………………………………………………………………………!
Ook!in!oma’s!tijd!maakte!men!van!alles!van!hout.!Gebruiksvoorwerpen!en!ook!speelgoed.!Hieronder!zie!je!een!aantal!
voorwerpen!van!hout.!Zet!een!O!bij!de!voorwerpen!waarvan!je!denkt!dat!ze!uit!oma’s!tijd!zijn!en!een!N!bij!die!
voorwerpen!die!nu!nog!steeds!van!hout!worden!gemaakt.!
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