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klimop
Klimridder, dat ben ik, schorsverstikker, boompiraat.
Langgroeier, laatbloeier, luchtacrobaat.
Ik kruip omhoog, weg van de straat.
Muurbedekker, insectenwekker, vogelmaat.
Op naar boven, recht zo die gaat.
Plant die de bodem bedekt, ik? Nee hoor, hemeldraad.
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Ontwikkelingsgebied: creatieve
ontwikkeling,
natuuronderwijs,
studievaardigheden
Nodig: schaar, een
boekje/schriftje of
grote vellen
papier, keuken- of
krantenpapier,
zware voorwerpen
Duur opdracht:
1 uur, verdeeld
over een week
Individueel
Kerndoelen: 40

Lesbrief
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