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TIPS VOOR NATUUREDUCATIE-UITJES
IN ROTTERDAM

We zijn allemaal onderdeel van het ecosysteem: een samenhangend geheel van mensen, dieren en
planten. Maar het contact met die laatste twee zijn kinderen in de stad nog wel eens kwijtgeraakt.
Het Rotterdams centrum voor Natuur- en Milieueducatie (NME) biedt op verschillende locaties in
de stad lessen aan om dat contact weer terug te vinden. Maar er is meer. Vier tips voor educatieve
uitjes in of over de natuur:

HET NATUURHISTORISCH MUSEUM

STICHTING VOGELKLAS KAREL SCHOT

Wat is er te zien?
Het Natuurhistorisch
Museum in Rotterdam
heeft een vaste collectie
met dieren van over de
hele wereld. Daarnaast zijn
er skeletten en fossielen van eigen bodem te zien. Denk aan
miljoenen jaren oude walvissen, een mammoetschedel en de
onderkaak van een sabeltandtijger.

Wat is er te zien? Het begon ooit in
een echte klas op school en is uitgegroeid tot een begrip in Rotterdam.
Vogelopvang Karel Schot vangt
jaarlijks meer dan 8000 dieren op.
Er zijn zowel verschillende vogelsoorten, als vleermuizen, egels,
marters en andere kleine zoogdieren te zien. Er werken ruim
100 vrijwilligers.

Wat is er te doen? Er is een passend museumlesprogramma
voor elk niveau op het basis- én voortgezet onderwijs. De
meeste lessen zijn opgebouwd uit een korte inleiding, waarna
de leerlingen zelf gericht op ontdekkingstocht door het
museum gaan.

Wat is er te doen? Ga mee met een rondleiding om te
zien hoe het vogelasiel werkt, om de vogels van dichtbij
bekijken en te horen hoe de Vogelklas op deze bijzondere
plek is ontstaan.

Meer informatie: www.hetnatuurhistorisch.nl/educatie

Meer informatie: www.vogelklas.nl

TROMPENBURG TUINEN & ARBORETUM

NATUURSPEELTUIN DE SPEELDERNIS

Wat is er te zien? Trompenburg is
een aangelegde plantentuin van 8
hectare met een grote collectie bomen, struiken en planten. De tuin
ligt aan de rand van het centrum
van Rotterdam in de wijk Kralingen en is een schatkamer voor
plantenkenners en een oase van rust voor stadbewoners.

Wat is er te zien? In Rotterdam Noord ligt een avontuurlijk
terrein waar kinderen kunnen spelen in en met de natuur. Er
zijn bomen, bosjes, takken, riet, water en zand om zelf van
alles mee te doen. Verder is er een kampvuurplaats en een tipi
waar kinderen met elkaar lekkere dingen maken.

Wat is er te doen? Ga op pad met route op papier of doe een
tour met een rondleider. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht door de tuin met een speurtocht. Hou ook de agenda in
de gaten voor geplande wandelingen.
Meer informatie: www.trompenburg.nl

Wat is er te doen? In
De Speeldernis gaat het
om leren-door-ervaren
en het ontwikkelen van
motorische, sociale en
zintuigelijke vaardigheden door interactie met de natuurlijke
omgeving. Er worden schoolreisjes, groepsuitjes, rondleidingen
en open kampvuuravonden aangeboden.
Meer informatie: www.speeldernis.nl

Kijk op www.rotterdam.nl/vrije-tijd/kinderboerderijen voor kinderboerdijen, lescentra en educatieve tuinen bij u in de buurt.
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