Voor de leerkracht
U ontvangt de lesbrief ‘fotografie in de Natuurtuin’! Naar aanleiding van het 60 jarig jubileum van
fotovereniging IRIS zijn in 2017 op meerdere plekken in Harderwijk fototentoonstellingen. Een van
deze tentoonstellingen is te zien in de Natuurtuin van de Hortus. Voor de Natuurtuin is gekozen voor
een tentoonstelling van ‘Macro fotografie’. Dat betekent natuurfoto’s van heel dichtbij. De
fotovereniging IRIS wil scholen uitnodigen om bij deze tentoonstelling te komen kijken en heeft
daarom De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu gevraagd om een lesbrief voor groep 5 t/m 8 bij
deze bijzondere tentoonstelling te maken.
Deze lesbrief ligt nu voor u. In de Natuurtuin worden op 5 plaatsen foto’s tentoongesteld. In de
lesbrief is bij elke plaats een opdracht in een werkboekje opgenomen. In deze opdrachten is
geprobeerd natuureducatie met kunst- en cultuureducatie te combineren.
Doel en doelgroep:
Dit lespakket is ontwikkeld voor groep 5 t/m 8
Door de opdrachten uit dit lespakket uit te voeren leren de kinderen:
-

dat er verschillende soorten graan zijn en hoe ze deze kunnen herkennen.
dat bij fotografie compositie belangrijk is en hoe ze dit kunnen toepassen.
dat goed kijken belangrijk is, zowel bij fotografie als bij natuurbeleving.
verschillende bomen herkennen en op naam brengen.

Werkwijze
Deze lesbrief is een handleiding voor een les die u als leerkracht zelfstandig kunt geven. Er is geen
begeleiding vanuit De Hortus. Zorg dus zelf voor voldoende begeleiding!
Per plaats waar foto’s tentoongesteld worden is er een opdracht. Op het kaartje hieronder is
aangegeven welke opdracht waar in de tuin zal plaatsvinden.
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Voorbereiding:
Verdeel voor u de les begint uw klas in 5 groepjes. Kopieer voor ieder groepje het opdrachtenboekje.
Print het kleurenpalet en de zoekkaart in kleur uit. Zowel het werkboekje, het kleurenpalet en de
zoekkaart zijn als bijlage toegevoegd en eveneens te downloaden vanaf onze website.
Het kleurenpalet en de zoekkaart kunt u het groepje dat als eerste met deze opdracht aan de slag
gaat meegeven. Deze blijven dan bij de opdracht liggen zodat alle groepjes hiervan gebruik kunnen
maken.
Ieder groepje start op een andere plaats. Hier voeren ze de opdracht uit het opdrachtenboekje uit.
Als ze klaar zijn, wisselen ze door naar de volgende fotolocatie en maken ze hier de opdracht enz. Er
kunnen eventueel 2 groepjes per fotolocatie bezig zijn, mocht de ene opdracht langer duren dan de
ander.
Iedere opdracht duurt 10 tot 15 minuten.
Regels in de Natuurtuin:
-

Blijf op de paden
Doe voorzichtig bij het water en op de brug
Laat alleen voetstappen achter; Neem alleen
foto’s; Dood alleen de tijd.

We wensen jullie veel plezier bij deze les! Laten jullie weten hoe hij was?
Voor vragen? Mail ons gerust op info@hortusharderwijk.nl

