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Overleven in het bos
Maak een survivalgids voor het Nederlandse bos
Lesduur: 2 x 50 minuten | Lesvorm: creatieve opdracht | Werkwijze: groep
Wat heb je nodig?
• internet
• papier, potlood, pen

Durf jij een maand in een Nederlands bos te wonen? Zonder dat je tussendoor naar huis gaat?
Wat ga je eten? Waar ga je slapen? Jullie zoeken het samen uit en maken een survivalgids
voor het bos.
Verdeel de klas in groepjes. Iedereen gaat informatie zoeken. Een groepje zoekt informatie over
eetbare planten in het bos. Een ander groepje zoekt naar de dieren die in het bos wonen. Weer
een ander groepje maakt een ontwerp voor een huis in het bos. En het vierde groepje zoekt
informatie over leven in het bos (tanden poetsen en wassen, enzovoort). Hierna lees je meer
informatie over wat je moet doen.
Groepje 1
Zoek op in boeken en op internet wat je kunt eten in het bos. Teken de planten. Hoe maak je het
klaar? Waar smaakt het naar? Schrijf het er allemaal bij. Zijn er planten die erop lijken die je niet
kunt eten? Schrijf dat ook op.
Groepje 2
Jullie gaan opzoeken welke dieren er in het bos wonen. Zijn er dieren die je kunnen aanvallen?
Welke dieren leven ’s nachts? Welke geluiden maken ze? Maak per dier een pagina voor de
survivalgids. Zoek eventueel de geluiden op internet op.
Groepje 3
Jullie maken een ontwerp voor een huis (of een tent) in het bos. Jullie zoeken uit hoe je een
maand lang in het bos kunt wonen. Je mag alleen wat gereedschap van thuis meenemen, voor de
rest moet je het doen met de spullen uit het bos. Denk ook aan de wind, regen en kou. Maak een
model van het boshuis in het echt.
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Groepje 4
Behalve eten en slapen moet je natuurlijk ook leven in het bos. Jullie gaan uitzoeken hoe je
dat doet. Zoek uit hoe je (zonder boodschappen te doen) je tanden kunt poetsen, hoe je je
kunt wassen, hoe je vuur maakt en wat je verder in het bos kunt doen. Maak per activiteit een
handleiding.
De survivalgids
Ieder groepje levert zijn informatie in bij de leerkracht. Die maakt één boekje van al jullie
informatie en kopieert daarna voor iedereen een boekje. Zo, jullie zijn klaar voor het bos!
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