Opdracht 3. Dieren in en om de Oosterschelde

Leerkrachtinformatie
Voorbereiding;
 Maak tweetallen.
 Per tweetal het opdrachtblad voor
de leerlingen uitprinten.
 Per tweetal een A3 vel papier.
 Lijm.
 Scharen.
 Potloden en kleurtjes.
 Ga naar www.mijnstadenlande.nl
 Laat de kaart zien op het bord.

Lesdoel:
Leerlingen kennen de geografische ligging
van de Oosterschelde ten opzichte van
Schouwen-Duiveland.
De leerlingen kennen de functie van de
Oosterscheldekering en de Deltawerken.
Leerlingen hebben een indruk van het
belang voor de natuur van de
Oosterschelde en welke dieren er leven.
Ze kunnen van vijf van deze dieren gericht
meer informatie opzoeken, en dit
opschrijven in hun eigen woorden.

Lesopdracht:

Succescriteria:












Zoek uit welke dieren er in en om de
Oosterschelde leven.
Zoek informatie en afbeeldingen
over vijf van deze dieren.
Geef korte informatie in je eigen
woorden over deze dieren.
Inleiding:
Bespreek waar de Oosterschelde ligt
en kort de bijzonderheden daarvan
zoals de Zeelandbrug en de
Oosterscheldekering. Vertel iets
over de Deltawerken en de
watersnoodramp van 1953 als
aanleiding daartoe.
De leerlingen gaan op de tablet of pc
naar www.mijnstadenlande.nl
Bespreek de opdracht en de
succescriteria.
Kern:
Leerlingen gaan aan het werk.
Afsluiting:
Het werk klassikaal bekijken en
nabespreken aan de hand van de
succescriteria.
Reflecteer kort op het werkproces:
“Tips en tops”, voor de volgende
keer.






Wij zoeken over minimaal vijf
verschillende dieren informatie.
Wij schrijven de informatie op in onze
eigen woorden op ons vel papier.
We zoeken van ieder van de vijf
dieren een afbeelding en slaan de
afbeeldingen op in één document.
We hebben van de vijf dieren een
afbeelding geprint (alles geprint op
één vel papier), uitgeknipt en op ons
papier geplakt.

Opdracht 3. Dieren in en om de Oosterschelde

Opdrachtblad voor de leerlingen
Opdracht:




Zoek uit welke dieren en allemaal in
en om de Oosterschelde leven.
Zoek informatie en afbeeldingen van
deze dieren.
Geef korte informatie over deze
dieren.

Succescriteria:





Wij zoeken over minimaal vijf
verschillende dieren informatie.
Wij schrijven de informatie op in
onze eigen woorden op ons vel
papier.
We zoeken van ieder van de vijf
dieren een afbeelding en slaan die
op in één document.
We hebben van de vijf dieren een
plaatje geprint (alles geprint op één
vel papier), uitgeknipt en op ons
papier geplakt.

