AANBOD ACTIVITEITEN VAN DE KARMEL VOOR BOSKLASSEN

1. DE MOORD OP KAREN KARMEL KIPPEWIT: KENNISMAKING MET HET
DOMEIN DE KARMEL

‘De moord op Karen Karmel Kippewit’ is een cluedospel waarbij de leerlingen op een speelse
manier kennismaken met de leefregels en het domein van de Karmel.

2. SPEURNEUZEN : DE WEG NAAR DE AXENROOS

‘Speurneuzen’ is een combinatie van het ontdekken van elementen in het bos en het kort stilstaan
bij sociale vaardigheden d.m.v. de axenroos. Op het einde van de activiteit komen er 10 afspraken
aan bod om de bosklassen goed te laten verlopen.

3. IK ZIE … IK ZIE … WAT JIJ NIET ZIET: FOTOZOEKTOCHT IN DE WIJK
ACHTER DE KARMEL

‘Ik zie … ik zie … wat jij niet ziet’ is een fotozoektocht waarbij de leerlingen de route moeten
bepalen aan de hand van foto’s. Op ieder kruispunt moet ook een detail ontdekt worden. Een
leuke wandeling en zoekplezier!

4. ZOEKTOCHT DOORHEEN HET HISTORISCHE HART VAN BRUGGE

De leerlingen maken samen met de klas een tocht door Brugge. Tijdens de tocht maken ze kennis
met de stad Brugge door historische bronnen te bekijken, dit wordt afgewisseld met vragen,
opdrachten, spelletjes en het zoeken van foto’s doorheen de stad.
Nadien kan nog een museum bezocht worden of een stadsspel gespeeld worden.

5. ZOEK EN SPEEL: FOTOZOEKTOCHT MET SPELLETJES

‘Zoek en speel’ is een recreatieve fotozoektocht, waarbij op de gevonden plaatsen spelletjes
gespeeld worden.

6. DE KASTANJEROUTE: QUIZ OVER DE NATUUR

In ‘De kastanjeroute’ wordt de kennis van de leerlingen getest. Ze spelen samen in groepjes en
doorheen verschillende rondes komen allerlei trivia rond de natuur aan bod. Zo ontstaat niet
alleen een spannende quiz, maar de leerlingen zullen ongetwijfeld ook heel wat bijleren!

7. BOOM VERMIST: HET HERKENNEN VAN VERSCHILLENDE BOOMSOORTEN

‘Boom vermist!’ is een spel waarbij de leerlingen via het stellen van gerichte vragen de juiste
boom/struik moeten raden. Hiermee leren ze de bomen en struiken herkennen. Het spel kwam tot
stand naar aanleiding van ‘Week van het Bos 2009’ (thema Zaad met pit!), een coproductie van
de Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw en het Agentschap voor Natuur en Bos.

8. PAD VOL HINDERNISSEN!: BORDSPEL IN HET BOS

‘Pad vol hindernissen’ is een ganzenbordspel in het bos waarbij leerlingen een weg afleggen in
kleine groepjes en voortdurend opdrachten moeten vervullen.

9. OP ONDERZOEK IN DE NATUUR: VERKENNING VAN HET DOMEIN
BEISBROEK MET DE BOSKOFFER

Leerkrachten kunnen zelf met hun klas op stap gaan en daarbij de boskoffer gebruiken.
Het bos nodigt uit en spoort aan om op ontdekking te gaan, aan veldwerk te doen, leren met
hoofd, hart en handen. Hij bevat de materialen waarmee je, samen met je klas, tijdens alle
seizoenen het bos kunt onderzoeken en beleven. Je kunt aan de slag met o.a.bladerentabellen,
loofboomsporen, spiegeltjes, zoekkaarten van bodemdieren en boomknoppen,
boomhoogtemeters, opzetloepen, bosbrieven enz.

10.HET KABOUTERPAD: VERKENNING VAN HET DOMEIN BEISBROEK VOOR
KLEUTERS

‘Het Kabouterpad’ vertrekt vanuit de leefwereld van de kleuter. Kleuters stellen steeds opnieuw
vragen en verwonderen zich steeds over andere dingen. Het kabouterpad wijst de weg: grappige
kabouters nodigen de kleuters uit om met alle zintuigen de wereld van het bos te verkennen en te
beleven.
Alle materialen zitten verpakt in een caddy: kleurrijke kabouters die uitgezet worden in een
natuurzoekpad en 44 kleurrijke, leuke en aansprekende opdrachtkaartjes om te voelen, te
proeven, te zien, te horen en te ruiken. Er zijn gekke, droevige, blije, stoere, zeemzoete, dorstige,

kleddernatte, aardige, prikkerige, treurige en ... vele andere kabouters.

11.DE VOSSENSTRIJD: BOSSPEL IN TILLEGEM BOS

‘De Vossenstrijd’ is een bosspel waarin twee ploegen strijden tegen elkaar om het territorium. De
vossenstrijd barst los… Een variant op de klassieke bosstratego.

12.HET MILIEU: BOSSPEL IN TILLEGEM BOS

In ‘Het milieu’ strijden twee teams tegen elkaar. Dit bosspel kan een leuke aanleiding zijn tot een
discussie over sluikstorten, ons milieu, de afvalberg …

13.JOHN BETON EN DE TOVENAAR: BOSSPEL IN TILLEGEM BOS

‘John Beton en de tovenaar’ is een bosspel waarbij de leerlingen in kleine groepjes zoveel
mogelijk ingrediënten moeten verzamelen om de tovenaar te helpen. John Beton wil het bos
weghakken om er gebouwen op te plaatsen. De tovenaar vraagt hulp aan de leerlingen, want het
bos moet behouden blijven! Maar in het bos loert ook gevaar …

14.BOSSTRATEGO: BOSSPEL IN TILLEGEM BOS

Het klassieke bordspel Stratego wordt hier het strategische bosspel. Wie vindt als eerste alle
vlaggen van de tegenstanders?

15.WIE WORDT DE NIEUWE DRUIDE VAN HET DORP?: BOSSPEL IN TILLEGEM
BOS

‘Wie wordt de nieuwe druïde van het dorp?’ is een bosspel waarin alle leerlingen strijden tegen
elkaar om druïde te worden van het dorp.

