13 Fotozoektocht

Handleiding voor begeleiders
Deze opdracht is een heuse Fotozoektocht!
Het kan gebeuren dat wanneer de school deze
fotozoektocht gaat gebruiken zoals hieronder
weergegeven, dat dan niet alle foto’s direct te herkennen
zijn. Dat geeft niks! Dat is dus ook spannend! Dat is nou
wat je noemt een Fotozoektocht! Het gaat er juist om dat
de kinderen gaan zoeken welke plaatjes ze zoal hebben
herkend? Wat kunnen zij zich vooral herinneren van
wat ze zoal onderweg allemaal zijn tegengekomen? Het
ene kindje zal beslist meer gezien en onthouden hebben
dan een andere kind. En een groep 6 leerling zal ook op
andere dingen gelet hebben dan een groep 7 of 8-leerling.
Elkaar hierbij helpen is ook heel goed mogelijk.

Deze fotozoektocht vraagt een beetje voorbereiding/ even
vooraf nadenken over:
Een paar keuzemogelijkheden:
1. De fotoserie van deze Fotozoektocht kan
desgewenst aangepast worden, bijvoorbeeld in
het voorjaar andere foto’s dan in het najaar? De
Juf of meester kan dan zelf in de opdrachtkaart
die de leerlingen gaan gebruiken de geschikte
foto’s toevoegen. De juf/meester kan deze
foto’s nog uitkiezen uit de serie foto’s die extra
zijn meegeleverd bij deze Fotozoektocht. (Zie
desgewenst hiervoor de apart meegeleverde
Fotofile)

2. Het tijdstip waarop de school deze Fotozoektocht
wil laten beginnen, is ook vrij te kiezen. Het kan
bijvoorbeeld na afloop van de Buitenles. Bedoeld
dan als een soort evaluatie. Het kan natuurlijk
ook gewoon buiten gebeuren in de Buitenles - ter
plekke bij het Meer van Engelen.

3. Tijdens “het Voorlopen” van deze Buitenles (een
paar dagen voordat de les gegeven wordt) kan
de juf of meester zelf alvast “turven” langs welke
foto’s de leerlingen voorbij zullen gaan struinen….
Want als de juf/meester zelf de foto’s niet heeft
herkend, zullen de leerlingen ze misschien ook wel
niet gezien hebben? Of toch wel?
4. Ook kan eventueel per (goed herkende) foto een
puntenaantal toegekend worden aan een groepje
kinderen. Zo kan er een wedstrijdachtig element
aan toegevoegd worden. De meeste punten levert
een winnaar op!
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Voor struiners

Als je rondloopt bij Het Meer van Engelen kom je van
alles tegen. Soms zie je heel aparte dingen waar je wel
een foto van wil maken! Bijvoorbeeld een grote waterplas,
een watervogel of misschien van een klein onbekend
bloemetje of een vreemde boom? En als je hier een
volgende keer weer rondloopt, herken je het dan? Op
jullie werkblad zie je een serie foto’s die hier zijn gemaakt.
Het zijn plaatjes van heel verschillende dingen die je hier
buiten in de natuur kunt tegenkomen. Wat herken jij
vandaag hier bij het Meer van Engelen?
Wat heb je nodig?
Jullie werkblad met de verschillende foto’s erop
Schrijfplankje en een potlood om op het werkblad te
schrijven

Wat moet je doen?
Bekijk de foto’s op jullie werkblad eens heel goed. Alle
plaatjes zijn terug te vinden ergens hier bij Het Meer van
Engelen.
Probeer vandaag tenminste 10 van deze plaatjes te vinden
Omcirkel op jullie werkblad de foto die je herkend hebt.
Kun je misschien ook zeggen wat je gezien hebt?
Schrijf dat er ook maar bij!
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