Le Petit Foriest
Opvoedingscentrum voor Leefmilieu van de Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

- Lijst van activiteiten voor 2de en 3de leerjaar–
Globale benadering van het leefmilieu
Aktieve ontdekking van het centrum

Het landelijk gebied - De produkten van landbouw en veeteelt
Verzorging van de hoevedieren
Brood maken
Kaas maken
Ontroming van de melk en boter maken
In de moestuin werken
Onderhoud en beheer van het domein (hooioogst, schoonmaken van de poel, snoei van de haag, gras
maaien en afnemen, vervoer en strooien van mest of kompost, moestuinwerk) (alleen 3LJ)
Pompoen of groentensoep maken
Twee groenten oogsten en voorbereiden voor de middagmaal of groententaart
Pizza maken
Van suikerbiet tot suiker (Herfst)
Medische en aromatische planten (zintuigelijke ontdekking of groot spel) (Van mei tot oktober)
Kruiden olie maken
Confituur of gelei maken en struiken gaan waarnemen (lesperiode)
De haag:
Beheer en onderhoud (Alleen 3LJ)
Ontdekking van de haag (Relaties- rollen)
Debat over een haagbeplantingsprojekt (Belang van de haag volgens verschillende
standpunten) (Alleen 3LJ)
Bezoek aan een watermolen
Bezoek aan een boerderij en landelijke wandeling
Van schaap tot wol
De kleine markt

Gezonde voeding
Volledig ontbijt en voedingsdriehoek
Zoetocht naar de gezondheidsschatten
Zintuigelijke ontdekking van seizoengroenten en fruiten
Wegen van dagelijkse rantsoen of seizoengroenten en fruiten

Halfnatuurlijke gebieden
De bladgroenwerking (rolspel) (alleen 3LJ)
Voedselketen op de weide (Kringloop van de stof, voedselketen, voedselweb, natuurlijk evenwicht,
producenten, konsumenten) (alleen 3LJ)
De recyclage van de bladeren in het bos
De vogeltrek (Dia) (alleen 3LJ)
Onderhoud en beheer van het domein (hooioogst, schoonmaken van de poel, snoei van de haag, gras
maaien en afnemen, vervoer en strooien van mest of kompost, moestuinwerk (alleen 3LJ)
Landelijke wandeling
De vijvers
De zwammen en schimmels
Brandschilderwerk van een boom
Ontdekking van het bos
Identifikatie van de naaldbomen (alleen 3LJ)
Identifikatie van de loofbomen (alleen 3LJ)

Laboratorium over de bodemdiertjes (alleen 3LJ)
WATER

De kringloop van het Water (alleen 3LJ)
De kringloop van de vervuiling van het Water (alleen 3LJ)
BODEM

De regenwormen
Laboratorium over de bodemdiertjes (alleen 3LJ)

ELEMENTEN VAN HET LEEFMILIEU DAT AAN DE MENSELIJKE AKTIVITEITEN
VERBONDEN ZIJN.
AFVAL

Oplossing van het afvalprobleem (allen 3LJ)
Atelier van het kringlooppapier
Bezoek van het papiermolen Herisem
Ecoconsumtiespel (alleen 3LJ)
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