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Watziejeaanzee?
Natuurbeelden 

van kinderen aan zee

'  70553
Naar aanleiding van de Week van de Zee maakte de 
dienst Natuur- en Milieueducatie samen met Hori
zon Educatief vzw een nieuw pakket voor het basis
onderwijs. Het opzet is om eerst in de klas de zee te 
leren kennen en er daarna op uit te trekken richting 
zand, zee en zon.

52 foto's vormen het uitgangspunt voor ta i van 
opdrachten om kinderen spelenderwijs de natuur en 
het milieu aan zee te laten ontdekken. Een bron van 
ideeen dus om meer aan de weet te komen over 
vuurtorens, zeevogels, kwallen, duinen, havens, 
windmolens, wieren, eb en vloed, en nog veel meer.

De foto's illustreren ook de verschillende natuur
beelden die leven bij kinderen. Wat is dat eigenlijk 
'natuur'? Hoe zien kinderen die natuur7 En houden 
wij wel rekening met die verschillende natuurbeel
den van kinderen7 De brochure bij de foto's geeft al 
een aanzet over natuurbeelden van kinderen en vol
wassenen. Dit pakket biedt leerkrachten, gidsen en 
animatoren meer inzicht in wat ze wel of niet van 
kinderen kunnen verwachten op dit terrein en kan 
ook een aanleiding zijn om uw eigen natuurbeeld 
eens onder de loep te nemen: vindt u ook dat tijgers 
best alleen Indiërs eten7

'Wat zie je aan zee?’ kost 5 euro en is verkrijgbaar 
bij de Dienst Natuur- en Milieueducatie, Koning Leo
pold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries 
T 050 40 32 81 - nmeßwest-vlaanderen.be
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