Catalogus
Uitleenmateriaal
basisonderwijs

1. Hoe uitlenen?
1.1. Uitleenvoorwaarden
- Je kan materiaal uitlenen voor een periode van drie weken
- Je reserveert het gewenste materiaal vooraf bij Lien Loonbeek
- Afhalen en binnen brengen van het gereserveerde materiaal gebeurt telkens op afspraak en volgens de
openingsuren van het stadskantoor, te vinden op www.leuven.be
Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
Contact: Lien Loonbeek
Tel.: 016 27 24 07
e-mail: klimaatscholen@leuven.be
- Bij het afhalen van het gereserveerde materiaal ondertekent u de uitleenovereenkomst

1.2. Hoe materiaal aanvragen?
Zin om met ons uitleenmateriaal aan de slag te gaan? Bezorg ons dan zo snel mogelijk een mail met
volgende informatie:
- Naam en adres school
- contactpersoon en telefoonnummer
- het gewenste materiaal
- gewenste datum van afhaling en datum van terugbrengen (max. 3 weken)

1.3. Andere uitleenkanalen in Leuven
•

Uitleendienst provincie
Bij de provinciale uitleendienst kan je terecht voor de ontlening van een heel aantal
natuuruitleenkoffers. In de natuuruitleenkoffers vindt u praktisch doe-het-zelfmateriaal, inclusief
handleiding, om met de leerlingen aan de slag te gaan.
Een greep uit het aanbod: ontdekdoos water, ontdekdoos slak, kabouterpad, bodemdieren, levend
ganzenbord, natuurbeheerspel, biologisch wateronderzoek, natuurbox, fruitdiefjes, bijenkoffer…
Aanbod en reservatie verlopen via de provinciale uitleendienst in het provinciehuis
www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst. Kies in de catalogus categorie 14 (educatieve materialen).

•

Ecowerf
Ook bij Ecowerf kan je een aantal educatieve materialen ontlenen o.a. dvd ‘pakweg’, dvd ‘DifTar’,
cd-rom ‘Afval minderen voor kinderen’, afvalspel ‘Ten afval’ en nog veel meer. Meer info over het
materiaal en de uitleenvoorwaarden vind je op de website
http://www.ecowerf.be/nl/getpage.asp?i=22.
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2. Overzicht uitleenmateriaal
AFVALPREVENTIE
Titel
Help! Ik barst!

De vuilnisman

Archibal de
boekenworm

De
vuilnisbakmakkers

Inhoud
Het verhaal van Stijn en
Stien leert jonge
kinderen wat er wel en
niet in een vuilniszak
mag, en hoe
verschillende soorten
vuil gerecycleerd
kunnen worden.
‘De vuilnisman’ is een
boeiend verhaaltje dat
kleuters leert over de
taken van de
vuilnisman en hen op
speelse wijze laat
kennismaken met
afvalpreventie.
Archibal hoort voor het
eerst dat er bomen
nodig zijn om papier te
maken en dat de
bomen op geraken. De
oplossing: duurzaam
beheerde Bossen. Een
verhaal dat jonge
kinderen aan het
denken zet over
biodiversiteit en het
duurzaam gebruik van
materialen.
Het verhaal vertelt de
spannende avonturen
van enkele
verpakkingen die in een
verlaten school op zoek
gaan naar de juiste
afvalbak. Ze komen er
de gekste dingen tegen
en leren er samen met
de lezertjes over
sorteren en recycleren.

Auteur
Martina De Ridder en
Dirk Van Bun op
initiatief van IOK

Media
Boek

Doelgroep
4 tot 7 jaar

Liesbet slegers
Opgesteld in
samenwerking met IOK
Afvalbeheer, met de
steun van Fost Plus.

Boek

Kleuters

Nathalie Slossen en
Rosalie Van
Waeyenberge
www.archibal.org

Boek

3 tot 8 jaar

Fost Plus i.s.m.
verschillende
afvalintercommunales
waaronder EcoWerf.

Boek en CD

Kleuters
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Wiebe wil geen
afval

Op avontuur in de
natuur

Kleuterspectrum
milieu en natuur

Ik kleur mijn
schooljaar groen!
Composteren met
kinderen

Samen goed
sorteren, beter
recycleren

Overconsumptie

Verhaal- en liedjesboek
over Wiebe’s
afvalavonturen.
Inclusief liedjes-cd.
Ideaal om te gebruiken
als draaiboek voor een
toneel rond
afvalpreventie.
Een boek vol spelletjes,
liedjes, raadsels,
experimenten en
activiteiten rond drie
thema's: bos, water en
afval. Knoet gaat
samen met de kinderen
op avontuur.
Een tof lespakket voor
de kleuters met o.a.
een hoofdstuk over
afval (met o.a. bezoek
aan een containerpark
in de buurt, versje,
muzikale opvoeding,…)
Een lessenpakket over
de verschillende
aspecten van duurzaam
schoolmateriaal.
Een volledig doelespakket rond
composteren voor de
hele school. In het
pakket komen vier
thema’s aan bod:
omgaan met afval,
bodemdieren en
afbraakorganismen,
composteren en
gebruik van compost.
Via de recyclagezak
kom je alles te weten
over de recyclage van
drankkartons,
metaalverpakkingen,
glas, plastic flessen en
flacons en papier en
karton.

Selle De Vos

Boek en CD

1ste kleuterklas 3de graad
basisonderwijs

H. Hoffrage, F.
Salehian, U. Sander

Doe-boek

3 - 8 jaar

K. Waeterschoot

Lespakket

kleuters

OVAM

Lespakket

lager onderwijs

OVAM

Lespakket

1ste kleuterklas 3de graad
basisonderwijs

Fost Plus

recyclagezak

basisonderwijs

Een CD boordevol
muziek van de
voorstellingen ‘koffers

Levende Muziek

CD

Kleuter- en
lager onderwijs
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Composteren is
mega-slim!

gepakt’ en ‘Trop is
teveel en teveel is trop’
van Levende Muziek.
Deze CD werd
OVAM / VLACO
opgenomen voor het
‘Weekend van de
compostmeesters’ in
2003. Het thema dat
jaar was ‘Composteren
is kinderspel’. Het liedje
gaat over de
compostbak, de
compostdiertjes…

CD

lager onderwijs

WATER
Titel
Mijn eerste
docuboek: water
Help de natuur
en het milieu:
water besparen
Waterwijs met
professor
Aquarius

Op avontuur in
de natuur

Duik eens in een
poel…

Kleuterspectrum
milieu en natuur

Inhoud
Eenvoudig boekje over water,
het gebruik en de
eigenschappen ervan.
Een zeer leuke reeks die op een
eenvoudige manier aangeeft
hoe je water kan besparen en
het milieu kan helpen.
De brochure 'Waterwijs met
professor Aquarius' bundelt
nuttige én leuke weetjes over
de watercyclus, de productie
en distributie van drinkwater,
waterzuivering, water in de
derde wereld, zuinig
omspringen met water...
Een boek vol spelletjes, liedjes,
raadsels, experimenten en
activiteiten rond drie thema's:
bos, water en afval. Knoet gaat
samen met de kinderen op
avontuur.
24 praktische fiches om ‘de
wereld van de poel’
systematisch te ontdekken.
Ideaal om op onderzoek te
trekken naar de poel in de
buurt. Enkele voorbeelden van
activiteiten: de waterkijker, het
begrip levensgemeenschap,
poelen en kunst.
Een tof lespakket voor de
kleuters met o.a. een

Auteur
Oxlade

Media
Boek

Guillain

Boek

Doelgroep
3de kleuters 1ste jaar
basisonderwijs
5 t.e.m. 7 jaar

Vlaamse
Maatschappij voor
Watervoorziening

Boek

Vanaf 10 jaar

H. Hoffrage, F.
Salehian, U. Sander

Doe-boek

3 - 8 jaar

WWF

Lespakket

3de graad
basisonderwijs

K. Waeterschoot

Lespakket

kleuters
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Wim en Wis
drinken water

WaterWaaier

Speurtocht naar
het water

Oscar De
Ballonvaarder
duikt onder
water.
Het blauwe goud

Vorming
waterdragers in
Marokko

hoofdstuk over water (met o.a.
proefjes, een regendag,
spelletje met gevouwen
bootjes,…)
In het boekje maken leerlingen
kennis met de diverse facetten
van water en in het bijzonder
drinkwater. De handleiding
geeft ondersteuning voor een
verdere uitwerking van het
thema en geeft een overzicht
van de belangrijkste
doelstellingen en de
achtergrond van de doe- en
speurtips.
Via 10 leuke wetenschappelijke
proefjes kunnen kinderen een
aantal principes rond water en
drinkwater ontdekken.
Via een grondige kennis van
het water help je de
opperwijze van het watervolk
om de kristallen op te sporen.
Deze cd-rom wil jongeren
bewustmaken van de
waterproblematiek en hen een
watersparend gedrag aanleren.
Een speelse verkenning van het
leven in en om het water.
Samen met Baltahsar en Oscar
bezoek je de waterdieren in
alle jaargetijden.
Een interactieve
verkenningstocht rond water
met: de geschiedenis van water
in wetenschap en
scheppingsmythes; een
spannende tocht met het
ruimteschip naar de blauwe
planeet; een bezoek aan het
multimediacentrum met 1001
levendige weetjes over water.
Een DVD over de workshop
‘waterdragers in Marokko’ van
GREEN. Tijdens deze workshop
komen verschillende thema’s
aan bod: duurzame
ontwikkeling, milieu,
onderwijs, migratie, solidariteit
en Noord-Afrika.

Vlaamse
Maatschappij voor
Watervoorziening

Lespakket

lager onderwijs

VMW en
Technopolis

Doe-boek

lager onderwijs

VMW en UNESCO

CD-rom

Vanaf 8 jaar

Lannoo

CD-rom

4 - 10 jaar

Lannoo

CD-rom

3de graad
basisonderwijs

GREEN vzw

DVD

2de en 3de graad
basisonderwijs
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Floepje Handpop

Waterschakels

Floepje’s
Regenboog

Floepje’s Domino

De handpop brengt het diertje
Floepje lijfelijk bij de kinderen.
Hij helpt de boekjes
begeleiden.
Natuureducatief spel waarbij,
binnen een zoetwaterbiotoop,
de relaties tussen de
verschillende biotische en
abiotische factoren moeten
worden aangeduid.
Doel van het spel is dat
kinderen het onderscheid leren
maken tussen dingen die slecht
zijn voor het leefmilieu en
dingen die goed zijn. Op die
manier kunnen ze zich op een
milieusparende manier gaan
gedragen.
Doel van het spel is dat
kinderen het onderscheid leren
maken tussen dingen die slecht
zijn voor het leefmilieu en
dingen die goed zijn. Op die
manier kunnen ze zich op een
milieusparende manier gaan
gedragen.

Vlaamse
Milieumaatschappij

Handpop

kleuters – 1ste
graad
basisonderwijs

Ministerie van de
Vlaamse
Gemeenschap
departement LNE

Spel

3de graad
basisonderwijs

Vlaamse
Milieumaatschappij

Spel

Vanaf 10 jaar

Vlaamse
Milieumaatschappij

Spel

Vanaf 10 jaar

ENERGIE & KLIMAAT
Titel
Inhoud
Natuurlijk energie Een doos boordenvol
lesmateriaal rond energie.
De kleuters gaan op stap
met koning Lolly, de
kinderen van de lagere
school met Volty Power.
Een aanrader voor al wie
rond het thema energie aan
de slag gaat!
Floepje en de
Floepje komt in
lucht
verontreinigde lucht
terecht. Zijn vriendjes Bert
en Lien verzorgen hem. We
vernemen hoe de lucht
vervuild wordt en wat we
daaraan kunnen doen.
Red de wereld In dit boek maak je kennis
Nieuwe
met de verschillende
Energiebronnen
soorten energiewinning.
Het gaat in op de

Auteur
Nuon

Media
Doe-doos

Doelgroep
1ste kleuterklas
t.e.m. 3de graad
basisonderwijs

Vlaamse
Milieumaatschappij

Boek

kleuters - 1ste
graad
basisonderwijs

Nigel Hawkes

Boek

3e graad
basisonderwijs
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Energiebronnen:
bio-energie

Floepje en de
leerkracht

Luchtige bladen 1

Luchtige bladen 2

problemen die zich
voordoen bij de nu
gebruikte vormen van
energiewinning en bekijkt
nieuwe,
milieuvriendelijkere,
energiebronnen zoals
zonne-energie, waterkracht,
windenergie en biomassa.
Interessant boek waar
stapsgewijs het proces van
bio-energie en de
verschillende soorten aan
bod komen.
In deze handleiding vindt de
leerkracht een bespreking
van de boekjes ‘Floepje en
het water’ en ‘Floepje en de
lucht’ en suggesties voor
activiteiten met de
kinderen.
Dit lespakket legt uit wat
“lucht” is en wat we er zoal
mee doen. We herkennen
allerlei dieren in de lucht.
We leren hoe de lucht
vervuild wordt en wat we
zelf kunnen doen om
vervuiling te vermijden.
Hierbij hoort ook een
handleiding voor de
leerkracht. Deze
handleiding bevat de
antwoorden op de
opdrachten voor de leerling,
en geeft bijkomende
informatie.
Dit lesblad vertelt ons meer
over de rol die lucht speelt
in ons leven. We zoeken uit
wie de lucht vervuilt en op
welke manier. Ook
elektriciteit maken
veroorzaakt luchtvervuiling.
Minder verbruiken betekent
minder vervuilen.
Hierbij hoort ook een
handleiding voor de
leerkracht. Deze
handleiding bevat de

Morris

Boek

3e graad
basisonderwijs

Vlaamse
Milieumaatschappij

Lespakket

kleuters - 1ste
graad
basisonderwijs

Vlaamse
Milieumaatschappij

Lespakket

2de graad
basisonderwijs

Vlaamse
Milieumaatschappij

Lespakket

3de graad
basisonderwijs
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In de weer voor
het klimaat

Lekker fris –
buitenlucht kom
je binnen spelen

Lekker fris Handleiding

Floepje Handpop

Floepje en de

antwoorden op de
opdrachten voor de leerling,
en geeft bijkomende
informatie.
Dit lespakket rond
klimaatsverandering
handelt over 4 grote
thema’s nl. het klimaat, wat
is dat? Heb ik ook een
invloed op het klimaat? Wat
met biodiversiteit? wat kan
ik zelf doen?
Met thematische infobladen
voor de leerkracht en
werkbladen voor de
leerlingen.
Dit lespakket omvat vier
verhaaltjes over ventileren,
verluchten en opruimen.
Per les wordt er een thema
behandeld.
Het lespakket bestaat uit
een lesboekje dat voor elke
leerling kan gekopieerd
worden. Daarnaast ontvang
je posters om op te hangen
in de klas en waarop vragen
kunnen beantwoord
worden.
+ CD met Lekker fris-lied
+ het ‘grote lekker fris-spel’
Deze basismap bevat alle
praktische informatie om
het project Lekker Fris in de
klas op te starten.
Daarnaast is te lezen hoe
het project kan worden
opgenomen in het
(gezondheids)beleid op
school. Maar eveneens
wordt heel concreet
uitgelegd hoe je als
leerkracht te werk kan gaan
met de materialen.
De handpop brengt het
diertje Floepje lijfelijk bij de
kinderen. Hij helpt de
boekjes begeleiden.
Floepje wordt hier omringd

WWF

Lespakket

9-14 jaar

Lokaal
Gezondheidsoverleg
(LOGO)

Lespakket +
CD + spel

2de graad
basisonderwijs

Lokaal
Gezondheidsoverleg
(LOGO)

Handleiding

2de graad
basisonderwijs

Vlaamse
Milieumaatschappij

Handpop

kleuters - 1ste
graad
basisonderwijs

Vlaamse

Poster

basisondewijs
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lucht
Floepje’s
Regenboog

Floepje’s Domino

SOS Klimaat –
voor ons is het de
hoogste tijd!

door zaken die “goed” zijn
en die “slecht” zijn voor de
lucht.
Doel van het spel is dat
kinderen het onderscheid
leren maken tussen dingen
die slecht zijn voor het
leefmilieu en dingen die
goed zijn. Op die manier
kunnen ze zich op een
milieusparende manier gaan
gedragen
Doel van het spel is dat
kinderen het onderscheid
leren maken tussen dingen
die slecht zijn voor het
leefmilieu en dingen die
goed zijn. Op die manier
kunnen ze zich op een
milieusparende manier gaan
gedragen.
Een boeidende DVD over de
klimaatverandering met:
- 5 clips die tonen wat de
impact van de
klimaatverandering is op de
polen, in België, op de
oceanen, op de
plantenwereld en op de
droogte en overstromingen
- 4 interviews met
klimaatgetuigen
- 35 clips van dieren die hun
verhaal ‘vertellen’
- Extra: clip ‘The Big Ask’

Milieumaatschappij
Vlaamse
Milieumaatschappij

Spel

Vanaf 10 jaar

Vlaamse
Milieumaatschappij

Spel

Vanaf 10 jaar

WWF

DVD

Vanaf 10 jaar

MOBILITEIT
Titel
Aya

Inhoud
Tijdens het spelen vertellen
kleuters over hun ervaringen in het
verkeer, bespreken ze hun gedrag,
leren ze basisverkeersregels en
gevaarlijke situaties inschatten...
De kleuters overlopen samen met
de leerkracht verschillende
opdrachten. Ze vertellen hoe ze
naar school komen en praten over

Auteur
Mobiel 21

Media
Spel

Doelgroep
4 tot 6 jaar
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MoRe – Mobiele
Reporters

gevaarlijke situaties op de weg. De
kinderen doen kleine spelletjes
waarbij ze stoppen voor het rode
licht of tonen hoe je moet
oversteken.
De leerlingen leren tijdens het spel
over verschillende aspecten van
duurzame mobiliteit, zoals
milieueffecten, alternatief vervoer,
verkeersveiligheid en kosten. Ze
werken niet alleen aan de
eindtermen voor verkeer en
mobiliteit, maar ook aan tal van
andere eindtermen. Een aanrader!

Mobiel 21

spel

2de en 3de graad
basisonderwijs

Auteur
Sylvia Vanden
Heede – met
tekeningen van Thé
Tjong-Khing
van Lier M.

Media
Boek

Doelgroep
lager onderwijs

Boek

basisonderwijs

H. Hoffrage, F.
Salehian, U. Sander

Doe-boek

3 - 8 jaar

Boogmans Jeanette

Doe-boek

basisonderwijs

NATUUR
Titel
Vos en haas

Vrij spel voor
natuur en
kinderen

Op avontuur in
de natuur

Rupsen horen
poepen –
praktijkgids
natuurbeleving

Inhoud
Het gaat in het boek o.a.
over: ‘De kou komt’, de
nieuwe buurvrouw mevrouw
Staart (eekhoorn), sneeuw,…
Zo veel kinderen, zo
gevarieerd is hun buitenspel.
Hoe zien succesvolle,
uitdagende speelplekken er
uit? Uit wat voor leerplekken
met zinnenprikkelende
natuur zijn kinderen niet weg
te slaan? Dit boek is een
ontdekkingsreis naar allerlei
fantastische voorbeelden in
binnen- en buitenland, een
kleurrijk palet van ideeën
voor een geslaagde praktijk.
Het geeft bovendien
pedagogische argumenten,
een stappenplan, tips en heel
veel adressen en websites.
Een boek vol spelletjes,
liedjes, raadsels,
experimenten en activiteiten
rond drie thema's: bos, water
en afval. Knoet gaat samen
met de kinderen op avontuur.
Een praktisch boek vol leuke
doe-dingen en
verbazingwekkende feitjes.
Een aanrader voor iedereen
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die zich bezig houden met
natuureducatie voor
kinderen.
Ga buiten spelen! Ga eens op avontuur in de
natuur! We zouden haast
vergeten hoeveel
mogelijkheden er zijn om
buiten te spelen. Dit boek
staat vol geweldige
activiteiten en
zelfmaakprojecten, zoals
pijlen en bogen maken,
bosbeestenjacht, hutten
bouwen, schelpen zoeken en
nog veel meer.
Zorgen voor de
Lessenpakket dat de
natuur
betrokkenheid, zorgzaamheid
en verantwoordelijkheid voor
de natuur in de
(school)omgeving van de
kinderen helpt ontwikkelen.
Een aanrader!
Kleuterspectrum Een tof lespakket voor de
milieu en natuur kleuters met o.a. een
hoofdstuk over de Honingbij
(met o.a. kringgesprek,
bijenbloemendans,
knutselen, poppenspel,…)
Vlekje in de
Een steengoed didactisch
kleutertuin
project rond een
schooltuintje voor kleuters.
Boordevol leuke, bruikbare
prenten, werkblaadjes,
lessuggesties, knutsel - en
kookideetjes, ...
Schooltuinmap:
Een educatieve map over het
met de klas
werken in een schooltuintje,
werken in een
met
schooltuintje
werkblaadjes, een invultuinagenda en plantenfiches.
Een mooie handleiding voor
de beginnende en meer
ervaren schooltuinier.
De Biobox
De biobox bestaat uit een
reeks geïllustreerde fiches die
verschillende thema’s
behandelen en die gekoppeld
zijn aan doe-opdrachten.
Thema’s die aan bod komen
zijn o.a. bio dicht bij huis, bio

Danks F.

Doe-boek

basisonderwijs

IVN Nederland

Lespakket

1ste kleuterklas
t.e.m. 3de graad
basisonderwijs

K. Waeterschoot

Lespakket

kleuters

Plattelandsklassen

Lespakket

kleuters

Plattelandsklassen

Lespakket

lager onderwijs

Vereniging voor
Lespakket
Ecologische Leef- en
Teeltwijze vzw
(Velt)

3de graad
basisonderwijs
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Oscar De
Ballonvaarder
ontdekt de
boerderij

Oscar De
Ballonvaarder en
de geheimen van
het bos

Koestermemory

Het natuurspel

en de natuur, hoe herken je
bio. Daarnaast kan je ook nog
een zaaikalender en recepten
vinden. Interessant voor
scholen die meedoen aan het
project biofruit op school.
Een speelse verkenning van
de natuur. Samen met
Balthasar en Oscar bezoek je
de dieren in alle jaargetijden.
En er valt nog meer te
beleven en te ontdekken op
de boerderij: voor Balthasars
lievelingsgerechten kun je de
verse ingrediënten
verzamelen, en ondertussen
vele leuke spelletjes spelen
op de weiden, in de stallen,
op het veld en in de tuin.
Vertrek samen met Oscar op
een boeiende
ontdekkingstocht door het
bos. Je ontmoet er heel wat
verschillende dieren. Al deze
dieren vertellen je hoe ze in
de verschillende seizoenen
leven, wat ze eten en hoe ze
wonen. Ook Carmela, de
Speelgoedkist heeft zich in
het bos verstopt. Vind jij de
twaalf leuke spelletjes?
De koestermemory is een
klassiek memoryspel dat
kadert binnen de
koesterburencampagne van
de Provincie Vlaams-Brabant.
Via het spel komen de
kinderen op een speelse
manier in contact met een
aantal van de koestersoorten.
En wie weet hebben ze
daarna zin om actie te
ondernemen voor hun
koesterburen!
De spelers ontdekken en
beleven op een leuke en
speelse manier de natuur in
hun eigen omgeving. Alle
zintuigen komen
daarbij aan bod.

Lannoo

CD-rom

4 - 10 jaar

Lannoo

CD-rom

4 - 10 jaar

Provincie VlaamsBrabant

Spel

kleuters - 1ste
graad
basisonderwijs

Centrum voor
Informatieve Spelen
- CIS

Spel

7 t.e.m. 12 jaar
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Bosspel Yggdrasil

Het kabouterpad

Potjesloep

Via honderd opdrachten
maken spelers kennis met de
verschillende aspecten van
het bos (bosbeheer, ecologie,
exploitatie en recreatie).
Yggdrasil neemt de spelers
langs een vossenspoor mee
doorheen de boeiende
wereld van het bos. Talrijke
avontuurlijke
bosgebeurtenissen maken dit
gezelschapsspel ongemeen
spannend.
Het Kabouterpad is een
plezierig natuurzoekpad. De
kinderen doen ervaringen op
met alle zintuigen via
experimenten, zoeken,
ruiken, proeven, luisteren,…
De kinderen spelen zelf een
actieve rol. Het kabouterpad
kan worden uitgezet in elk
bos, of bomenrijke omgeving
(bv. stadspark met veel
bomen) en zal bij voorkeur
worden uitgezet op een
terrein in de buurt van de
school.
Hulpmiddel om kleine
beestjes, bloemen, enz. in de
natuur beter te leren kennen.

Vereniging voor bos
in Vlaanderen

Spel

6 tot 16 jaar

Samengesteld door
stad Leuven naar
een idee van
Provincie WestVlaanderen

Uitleenkoffer

Kleuters en
eerste leerjaar
basisonderwijs

Materiaal

basisonderwijs

DUURZAME ONTWIKKELING
Titel
Inhoud
Voetzoekers junior Met Voetzoekers Junior
ontdekken de leerlingen
spelenderwijs de geheimen
van de ecologische voetafdruk
en berekenen ze de
voetafdruk van de klas. Via
actiekaarten worden haalbare
acties voorgesteld om de
klasvoetafdruk te verkleinen.
De Gloob-fanfare! Via de onderwerpen afval,

Auteur
WWF

Media
Lespakket +
spel

Doelgroep
3de graad
basisonderwijs

Djapo

Lespakket

lager onderwijs

water, natuur, energie,
vervoer en handel ontdekken
kinderen beetje bij beetje de
betekenis over onze
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ecologische voetafdruk.
De groene ijsbeer

Een knotsgek, superspannend
en sprookjesachtig avontuur
dat de kinderen uitdaagt om
meer te weten te komen over
de klimaatverandering. Per
graad is er een educatief
pakket, met lestijden van 50
minuten, om het boek
educatief te kaderen.

Djapo

Lespakket +
Luisterboek

lager onderwijs

Piepschuim in het
poolijs, voeding.

In dit uitgebreide lespakket
worden de mondiale aspecten
van ons voedselgebruik
behandeld. Je kan aan de slag
gaan met opdrachtkaarten,
vaardigheidskaarten en een
handleiding voor de
leerkracht.

Veldwerk
Nederland

Lespakket

2de en 3de graad
basisonderwijs

Donderdag
Veggiedag in de
klas

Eva
Een lespakket om op een
interactieve manier rond
duurzame voeding en minder
vlees op het menu te werken.
De leerlingen ontdekken
nieuwe producten via
voelzakjes, kunnen samen
puzzelen met plaatjes en
posters en leren hoe ze door
mee te doen aan Donderdag
Veggiedag hun ecologische
voetafdruk kunnen verkleinen.

Lespakket

3de kleuters
t.e.m. 3de
graad BaO

De wonderlijke
WWF
Deze ‘kamishibaï’ vertelt het
avonturen van een verhaal van een kleine bij die
kleine bij
vastberaden op zoek gaat naar
haar verdwenen zussen.
Tijdens haar spannende tocht
ontmoet Bieke de bij een
tijger, een lederschildpad en
bonobo’s en wordt ze
geconfronteerd met heel wat
bedreigingen voor de
biodiversiteit op onze planeet.

Kamishibaï +
begeleidend
pedagogisch
dossier

6 tot 9 jaar

We hebben maar
één planeet:
groene tips en
inspiratie voor

Doe-boek

3de graad lager
onderwijs

De verrassende cijfers, leuke
doeactiviteiten en praktische
testjes in ‘We hebben maar
één planeet’ geven je meteen

Steven Vromann
& Ilona Plichart
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Low Impact Kids

zin om zelf een Low Impact Kid
te worden. Maar dan wel een
met een high impact op de
planeet.

Hoe groen is jouw
hart?

In dit boek wordt uitgebreid
aandacht besteed aan alles
wat de aarde ons geeft en hoe
we hiermee kunnen omgaan.
Plaatsen om te wonen voor
mens en dier, voeding en
brandstoffen. Door
aansprekende voorbeelden en
opdrachten worden kinderen
bewust gemaakt van wat er
allemaal in de natuur te
vinden is en wat wij van de
aarde gebruiken.

Het probleem met
een draak

Ellen Sabin

Doe-boek

2de graad lager
onderwijs

Dit verhaal vertelt op een
Gliori
fantasierijke manier hoe slecht
het met de aarde gaat. Als we
ons gedragen zoals deze
draken, zal het ons ook zo
vergaan. Door het zo extreem
voor te stellen, is het zelfs
voor kleuters duidelijk dat de
draken niet goed bezig zijn,
dat ze anders moeten gaan
leven.

Boek

Vanaf 5 jaar

Een kus van
octopus

In dit boek vind je 10
milieuverhalen, 25 uitspraken
van kinderen over het ‘milieu’
en 4 verhaaltjes voor eerste
lezertjes

Stichting
Leefmilieu

Boek

lager onderwijs

Kinderuniversiteit
- Het
broeikaseffect. Of
waarom warmt
onze aarde op?

In dit boek wordt het
broeikaseffect op een speelse
en toegankelijke manier
uitgelegd aan kinderen.
Boordevol kleurrijke
illustraties en met proefjes en
quizvragen om zelf aan de slag
te gaan

Kathleen
Vereecken

Boek

Vanaf 4de
leerjaar lager
onderwijs

Equizador

Een DVD-quiz over het leven
van boeren in Ecuador. Je kan
de quiz gebruiken om de
leerlingen vertrouwd te

Vredeseilanden

DVD

lager onderwijs
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maken met de situatie van
boeren in Ecuador. Aan de
hand van concrete situaties
schetst de quiz de problemen
van de boeren en de mogelijke
oplossingen, een
kennismaking met fairtrade en
hier en daar een leuk weetje
tussendoor.
Radio Oorwoud

Een cd vol super liedjes over
de natuur en verschillende
milieuproblemen. Van
swingende pinguïnmannen en
rockende ijsberen tot
verdwaalde vissen… Dat alles
aan elkaar gepraat door een
prettig gestoorde kraanvogel
en een nuchter nijlpaard.

WWF

CD

lager onderwijs
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