
De Ruigte natuur- en milieueducatie in Gent
Educatieve Diensten | Dep. Onderwijs, Opvoeding en Jeugd | Stad Gent
Natuurcentrum Jan Hublé | Driepikkelstraat 32 | 9030 Mariakerke 
09 323 57 06 | deruigte@stad.gent  | educatievediensten.stad.gent

Winter 
Binnenste buiten  

De Ruigte, natuur-en milieueducatie in Gent
ontwikkelde een winterpakket voor de derde graad Lager Onderwijs. 
Wij organiseren binnen workshops en buiten een korte, actieve wandeling. 
Zo leren de kinderen de natuur in de winter van binnen en van buiten kennen!

De winter Binnen 

Wie: 3e graad Lager Onderwijs
Waar: ratelaar, watervlo, tentoonstellingsruimte NMC De Bourgoyen
Hoe: keuze uit  4 van onderstaande workshops, doorschuifsysteem met ca 25 min per workshop
Duur: 1u 45min.

Workshops:

• Een vogel wil ik zijn
 We zoeken uit wat er uniek is aan vogels en hoe komt het dat ze kunnen vliegen.
• Elke vogeltje eet zoals het gebekt is
 Vogelbekken zijn werktuigen aangepast aan hun voedsel. We testen uit welk 
 werktuig het best geschikt is voor verschillende types voedsel.
• Winterse electro en vogeltrek
 We koppelen verschillende overlevingsstrategieën aan de dieren die ze toepassen.
  Vogeltrek wordt meer in het detail bekeken.
• Ik word biotooparchitect
 Wat is een biotoop? We creëren er en wie wil er in jouw biotoop wonen?
• Hoofd, schouders, knie en teen
 Ook vogels hebben knieën, een buik en een stuit. We lokaliseren de lichaamsdelen
 bij onszelf en bij vogels. 
• Er was een vogelke dat niet kon kakken
 Hoe kunnen wij dat beestje helpen? Wat is gezond voedsel voor een vogel? 
	 Is	braken	altijd	ongezond?	We	zoeken	het	uit!	
• De Bourgoyen op de kaart gezet
 Waar ligt de Bourgoyen? Wat is er allemaal te vinden en welke dieren en planten leven 
	 er?	Een	interactieve	zoektocht	met	een	grondplan	en	leuk	materiaal!	
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  De winter Buiten

Wie: derde graad Lager Onderwijs
Waar:	de	educatieve	zone	van	het	Stedelijk	Natuurreservaat	Bourgoyen-Ossemeersen
Hoe:	natuurwandeling	met	spel.	De	wandeling	gaat	richting	het	Appelpad	naar	de	Zomereik	in	
de buurt van de takkenwal.  Daar spelen we het wintervoorraadspel. De verdere route wordt 
bepaald door de gids.
Duur: 45 min

• Bourgoyen-Ossemeersen in de winter
Hoe	ziet	het	natuureservaat	eruit	in	de	winter?	Welke	gevolgen	heeft	de	winter	voor	de	planten	
en dieren?

• Wintervoorraadspel
Dit	actieve	spel	laat	ondervinden	hoe	het	is	om	afhankelijk	te	zijn	van	een	wintervoorraad	om	
de winter te overleven.

• Sporen en vogelpoten 
De winter is ideaal voor het zoeken naar en het maken van diersporen. We onderzoeken de 
poten die de afdruk maakten en waarom ze er zo uit zien.

• Scharrelkunst
In iedereen schuilt een kunstenaar. We scharrelen takken, bladeren, vruchten, stenen, ... bij 
elkaar en creëren een natuurkunstwerk.
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