De Kleine Kaardebol NME

Programma Ecokids 2018/2019
Voor jonge natuur- en milieuonderzoekers is er in de natuur op en rond De Kaardebol van alles te
ontdekken.
Op woensdagmiddag om de twee maanden (ongeveer)
Voor:
6 tot 11 jarige kinderen
Tijd:
15.00 tot 16.30 uur
Kosten:
€ 3,00 per kind
Plaats:
De Kaardebol, Harenbergweg 1 te Zutphen
2 Dagen van tevoren aanmelden: via het contact-formulier van www.dekleinekaardebol.nl/ecokids

Woe 19 sept.

Kriebelbeestjesexpeditie
Welke diertjes leven er eigenlijk op en rond De Kaardebol? In de bodem, in en op
het water van de Onderlaatse laak en in de Heemtuin? De kinderen gaan op
onderzoek uit met schepnetten, loeppotjes, zoekkaarten en onderzoekbakken. Kom
en ontdek de pyjama-zweefvlieg, de kokerjuffer en misschien wel een waterkreeft!

Woe 14 nov.

In de weer met het weer
Alle dagen is het weer: hoe warm is het, waar komt de wind vandaan, welke wolken
zie je en hoe speel je met je schaduw?
Met maken van een eigen weersinstrument: Luchtdrukmeter of windwijzer

Woe 6 febr.

Film: Lotte en de Uilen en braakballen pluizen
Over de in het wild levende uilen in Zutphen en omgeving en hun bijzonderheden.
Met braakballen pluizen: pluis de braakbal uit, bekijk de kaakjes onder de loep en
ontdek welke muizen de uil gegeten heeft. Was het een vleeseter of vegetariër?

Woe 10 april

Woe 22 mei

Woe 19 juni

Lente speurtocht door het Emer park
Het is lente, en welke lente-verschijnselen ontdekken de kinderen bij deze
speurtocht door het Emer park naar de Kinderboerderij? Vliegen de hommels al en
hangen er katjes aan de bomen? Welke zangvogels zijn al terug uit hun
overwinteringsgebied?
Natuurbelevingstocht in de Heemtuin: met de zintuigen de natuur ontdekken.
De kinderen krijgen toegang tot de geheimzinnige Heemtuin met hun unieke
toegangsblaadje en gaan daar aan de slag met 8 opdrachten; ze zoeken o.a. de
kleuren van de regenboog, lopen met hemelogen, Maken een kruidig geurdrankje
en maken met natuurvondsten een prachtig schilderij.
Van nectarbloem tot bijenstal
De kinderen bezoeken de bijen(korven) in de Bijenstal in het Emerpark (in
imkerpak) en knutselen een papieren nectarbloem voor in de tuin of op het balkon.
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