
 

 

 

Werkgroep comPACT SWV Rijnstreek 

Lesmateriaal – taxonomie van Bloom 

Gi Ga Groen 
 
Onderbouw 
 

Onthouden Verzamel 10 dingen die horen bij GiGaGroen 
 

Begrijpen Kies een beest uit en teken deze zo goed mogelijk na.  
 

Toepassen Maak het beest op de kralenplank en teken het na op een kralenplankwerkblad. 
 

Analyseren Wat zou je liever willen zijn: …. Of ….? Leg uit waarom 
 

Evalueren Prentenboek: Zeepaardje zoekt een vriendje: bedenk een ander einde voor het 
verhaal.  
 

Creëren Maak een kijkdoos waar jouw beest goed in kan leven. 
Maak met spullen die je normaal niet in de zandtafel gebruikt een schuilplaats voor… 

 

 

 
Middenbouw 
 

Onthouden Maak een lijst met zoveel mogelijk dieren. 
 

 

Begrijpen Bedenk welke soorten dieren er zijn. 
 

 

Toepassen Sorteer de lijst op soort. 
 

 

Analyseren Zijn er dieren, die onder meerdere soorten vallen? 
 

 

Evalueren Wat zou er gebeuren, wanneer je roofdieren bij een vijver met vissen zet? 
 

 

Creëren Ontwerp een dierentuin, waarin gebieden zijn met alleen dieren, die elkaar niet 
bedreigen. 

 



 

 

 

Werkgroep comPACT SWV Rijnstreek 

Middenbouw 
Luister of zing met je klas het lied Giga-groen van Kinderen voor Kinderen. Geef de tekst op papier  
of laat die op het digibord zien bij onderstaande activiteiten. 
  

Onthouden Lees de tekst van het lied Giga-Groen van Kinderen voor Kinderen. Schrijf alle 
activiteiten op die in dit lied genoemd worden.  
 

Begrijpen Beschrijf wat je in jouw omgeving buiten in de natuur kan doen. Bedenk 
minstens 10 dingen. 
 

Toepassen Maak een poster die kinderen aanmoedigt om naar buiten te gaan. Maak 
duidelijk wat er in jullie buurt te doen is. Gebruik de ideeën uit de tekst Giga-
Groen. 
 

Analyseren Doe in je klas onderzoek naar buiten spelen. Vraag bijvoorbeeld aan je 
klasgenoten hoe vaak ze per week buiten spelen. Maak van de antwoorden een 
staafdiagram. 
 

Evalueren Schrijf een elfje over natuur. Maak duidelijk wat jij fijn vindt in de natuur en 
waarom. 
 

Creëren Bedenk een nieuw spel dat je alléén maar buiten kunt spelen als het regent / als 
het waait / als het herfst is. Bedenk een naam voor het spel en schrijf de 
spelregels op. 

 

 
Bovenbouw 

Onthouden Maak met elke letter van het alfabet een woord dat past bij het thema Gi Ga 
Groen.  
Kies 1 dier uit en maak een woordweb van minimaal 10 woorden die erbij passen. 

Begrijpen Wat zal er gebeuren als je dier niet meer kan leven in de omgeving waar hij 
normaal leeft? 

Toepassen Maak een folder over jouw dier met informatie voor andere kinderen over dit dier. 
Analyseren Vergelijk je dier met: jezelf, een dier van een klasgenoot, een ander bosdier 
Evalueren Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen. Gebruik een Venndiagram 
Creëren Jij en je dier moeten van woonplek wisselen. Wat moet er allemaal geregeld en 

veranderd worden? Maak je blog of een vlog waarin je laat weten dat er een 
bijzondere huizenwissel heeft plaatsgevonden: jij bent van huis verwisseld met 
je dier! 

 


