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VOOR LEERKRACHTEN

MET DE STEUN VAN ELFPO EN DE PROVINCIE ANTWERPEN

EEN PROJECT VAN
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   Leeswijzer

1 Inleiding tot het thema
2 Doelen
3 Concepten die aan bod komen
4 Tijdsindicatie
5 Locatie
6 Aangeboden content/werkvormen

   Hoofd

1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

   Handen

A  —     Associaties met de elementen 
1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

B  —     Belang van de oerelementen voor ons levenS
1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

C  —    De elementen op school
1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

   Hart



   Leeswijzer

Deze module geeft mogelijkheden tot invulling van de lessen. Het staat de leerkracht vrij  
hiermee aan de slag te gaan en aanpassingen te maken in content, werkvormen, locatie, etc. 
Uiteindelijk is het belangrijk te vertrekken van de geformuleerde doelstellingen. Deze worden 
hieronder beschreven.

1  INLEIDING TOT HET THEMA
Ecosysteemdiensten zijn diensten en producten die de natuur ons en andere levende organismen 
biedt om te kunnen overleven. Om ecosysteemdiensten op een eenvoudige manier te verwerken 
in het pakket vertrekken we van de 4 oerelementen: AARDE, LUCHT, WATER en VUUR. Als vijfde 
element bestaat er LEVEN dat de oerelementen nodig heeft om te kunnen bestaan. 

In deze startmodule wordt het algemene concept van grasduinen en ecosysteemdiensten  
toegelicht aan de hand van de elementen. 

(meer info: zie de infobrochure die het concept en Grasduinen toelicht).

2  DOELEN
De leerlingen beseffen dat de natuur ons verschillende producten en diensten biedt 
De leerlingen beseffen dat wij en andere organismen de natuur nodig hebben om te overleven
De leerlingen beseffen dat landbouwers en natuurbeheerders de elementen beïnvloeden om 
tot producten en diensten te komen
De leerlingen zijn enthousiast over het concept en willen erover bijleren

3  CONCEPTEN DIE AAN BOD KOMEN
Ecosysteemdiensten
Lucht, aarde, water, vuur en leven
Evenwicht 

4  TIJDSINDICATIE
Deze module kan op 1 à 2 uur gegeven worden.

5  LOCATIE 
Leren over de natuur doe je het beste in de natuur. Ga daarom voor deze module zoveel mogelijk 
naar buiten met de leerlingen om ze te laten ontdekken op het schoolterrein of het nabije park.  
De meeste aangeboden werkvormen bieden zich hier ook toe.

6  AANGEBODEN CONTENT/WERKVORMEN
Kaartjesspel rond elementen
Tekenopdracht: waar en hoe komt elk element voor op school?
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  Hoofd

We starten met bewustmaking van wat de natuur ons allemaal geeft.

1  METHODE
Onderwijsleergesprek met vragen

2  MATERIAAL
Geen

3  INHOUD
Ga in klasgesprek

Hebben jullie ooit al eens stil gestaan bij wat de natuur ons geeft?
Mogelijke antwoorden: Water, lucht, eten … 

We noemen dat met een moeilijk woord de ecosysteemdiensten. 

We gaan die allemaal eens bekijken vanuit het standpunt van de vier oerelementen.  
Jullie kennen de 4 elementen?  

Aarde 
Water 
Lucht 
Vuur 

Er is nog een vijfde factor die heel belangrijk is. Zowel jij en ik behoren daartoe. Wat zou dat 
kunnen zijn?  

Leven  

Dit nemen we als vijfde element. Dit element kan pas bestaan als alle andere elementen er zijn.  
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  Handen

A  ASSOCIATIES MET DE ELEMENTEN 
De leerlingen denken na over hoe wij de elementen rondom ons ervaren.  
Hoe en waar ze voorkomen.

1  METHODE
OLG met associaties 

2  MATERIAAL
Pot, glas … gevuld met water

Hoopje aarde (niet nodig indien buiten)

Iconen per element (downloadbaar op www.grasduinen.be) 

3  INHOUD
Toon de leerlingen elk van de elementen en laat hen raden over wat het gaat.  
We laten de kinderen met elk van de elementen gaandeweg kennis maken  
aan de hand van enkele vragen:

Associatie: Wat is het eerste dat in je opkomt als je denkt aan aarde/ lucht/water/vuur? 

Locatie: Waar heb je dit al gezien in de klas, thuis, tijdens een wandeling, bij een boer,… ?

Toon de overeenkomstige kaart voor elk van de elementen.

AARDE 

—       Toon het hoopje aarde.

Waar denk je aan?

Voorbeelden
zandbak
veldweg
modder
vuil
tuin
bos
veld, ….

LUCHT

—       Adem eens diep in en uit. 
—       Vraag aan de leerlingen wat je net deed. (Ademen)
—       Vraag hen wat je net inademde. (Lucht)

Waar denk je aan?

Voorbeelden
buiten
koud
warm
blauwe hemel, ….

• 
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Locatie?

Voorbeelden
zandbak
speeltuin
tuin bij mij thuis 
bij de boer, ….

Locatie?

Voorbeelden
buiten
overal
ook binnen, …. 
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WATER 

—       Toon een glas met water.

Waar denk je aan?

Voorbeelden
drinken
rivieren
zwemmen
regen = als de zon weent
douchen, ….

VUUR

—       Toon het filmpje: www.youtube.com/watch?v=eyU3bRy2x44 
            OF
—       Vraag aan de leerlingen hoe je het warm kan krijgen. Geef als tip dat het kan verbranden.
            OF 
—       Wrijf over je armen en laat de leerlingen meedoen. Vraag hen wat ze voelen.

Waar denk je aan?

Voorbeelden
zon
takken verbranden
lucifer
haardvuur
bosbrand, ….

Geef aan dat je vuur ruim kan zien: energie! Dit is dus ook onze verwarming, elektriciteit, ….

Vraag wat de kinderen nodig hebben zodat ze energie hebben: kunnen spelen, ravotten, …?
Eten!

LEVEN

—       Wijs naar jezelf en naar verschillende leerlingen (en eventueel planten als die in de buurt zijn).
—       Wat doen wij? (spelen, eten, ademen,……)
—       Wat is het verschil tussen ons en de tafel, stoel, …..?
—       Wij en alle dieren & planten op onze planeet LEVEN!
—       Om te leven kunnen overleven hebben we de 4 voorgaande elementen nodig.

Locatie?

Voorbeelden
uit de kraan
in het zwembad
uit de wolken
vijver met vissen, ….

Locatie?

Voorbeelden
buiten aan de hemel
in de living, ….
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B  BELANG VAN DE OERELEMENTEN VOOR ONS LEVEN

De leerlingen zien in dat een levend wezen alle elementen nodig heeft om te leven. De leerlin-
gen zien in dat planten minder gemakkelijk aan alle elementen kunnen. De leerlingen zien in dat 
zowel te weinig als te veel van een element niet goed is voor een levend wezen

1  METHODE
Spel met kaartjes

Nabespreking a.d.h.v. OLG met vragen

2  MATERIAAL
Kaartjes elementen (minstens 4 à 6 per leerling, zie bijlage)

Kaartjes planten- en dierenleven (1 per leerling, zie bijlage)

3  INHOUD

Het spel gaat als volgt:

Neem de set van kaartjes met de 5 elementen. 
Hou de kaarten met het element LEVEN apart.
Schud de rest door elkaar.

De leerlingen zelf stellen LEVEN voor.
Geef elke leerling een kaart met het element LEVEN erop.
Sommige leerlingen zijn een dier, anderen een plant.
Vraag de kinderen welk dier of welke plant ze willen zijn en waarom.

De kaarten met oerelementen worden worden random verdeeld:

OPTIE 1 — er is ruimte beschikbaar
Kinderen gaan willekeurig verspreid staan in de ruimte.
Kaarten worden rondgegooid in de ruimte.
Plant-kinderen nemen de oerelementen in hun buurt (kunnen niet verplaatsen).
Dier-kinderen lopen rond en rapen de rest van de kaarten op.

OPTIE 2 — in de klas
Kaarten worden willekeurig uitgedeeld over de kinderen. Varieer ook het aantal kaarten 
dat elk kind krijgt. Sommige kinderen krijgen niets.

Laat de kinderen kijken welke kaarten ze verzameld of gekregen hebben.

Leg uit: Een plant of dier kan enkel overleven indien je minstens één kaart van elk element hebt 
— als je een kwartet kan maken:

Water: drinken
Aarde: landschap/omgeving om te wonen
Vuur: zonlicht/eten
Lucht: ademen

Laat kinderen die het niet overleefd hebben hun hand opsteken. 
Bespreek met hen waarom niet. Wat ontbrak er?

Optioneel:
Vraag aan de kinderen of iemand zeer veel kaartjes van hetzelfde element verzameld heeft.
Dit kan ook niet goed zijn: 

Te veel water: dan kan je verdrinken
Te veel zon: dan kan je verbranden

• 
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NABESPREKING MET DE KLAS: 
Met dit spel geven we het belang van de samenhang van de elementen weer en  
het evenwicht hierin.

Conclusie: 
iedereen — alles dat leeft — heeft ze nodig: 

mens, dier, plant 
van de regenworm tot de koe in de wei, struiken, bomen, …
landbouw/bos/natuur

iedereen is hierin gelijk

C  DE ELEMENTEN OP SCHOOL

De leerlingen denken na over hoe de elementen voorkomen op hun school

1  METHODE
Tekening in groep met eventuele nabespreking

2  MATERIAAL
Kleurpotloden

A3

3  INHOUD

Schattenjacht op school

Maak een schets van de schoolomgeving op een groot stuk papier.

Ga op verkenning in en rond de school.

Waar komen elementen voor in de schoolomgeving?

Duid ze aan op de kaart
Hoe kan het beter?
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Nu gaan we op ontdekking!
We gaan Grasduinen in de natuur en de bossen en bij de boeren in de buurt.

Wat is Grasduinen?
Op het gemak en voor het plezier ergens rondsnuffelen …  
Op zoek naar onverwachte ontdekkingen!
Ook wel: rondneuzen, snuffelen, spoorzoeken, …

Wat is een Grasduiner? 
Dit is iemand die grasduint, iemand die:

ontdekt hoe bos en boer verbonden zijn
onderzoekt hoe het leven & de oerelementen  
(aarde — water — vuur — lucht) samenhangen
proeft van lokaal lekkers uit het bos en van bij de boer
beleeft en op avonturen trekt in het bos en bij de boer
droomt om de oerelementen te beschermen

DUS: Dat ben jij! (de kinderen)

Hiervoor kan je aan de slag in je eigen Grasduinboek.

+   Bijlages:

   Hart
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