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Natuur- en milieu arrangementen
De redactie van Duurzame school heeft een aantal arrangementen ontwikkeld in Wikiwijs. Over natuur,
milieu en duurzaamheid. De arrangementen hebben de volgende didactische opbouw:

Oriëntatie, wat moet je je voorstellen bij het onderwerp.
Informatie, kennis en achtergronden over het onderwerp.
Opdrachten, aan de slag met het onderwerp.
Toetsen, wat heb je geleerd van de opdrachten.
Verder zoeken, verdieping met behulp van de internetbronnen en video's.

Natuur van Nederland

Biodiversiteit

natuur van Nederland

Wat bedoelen we met natuur? De veluwe,
onze duinen, bossen of de boom in je tuin?
Wat is jouw favoriete natuurplek?
» naar arrangement

Duurzame energie

Welke energiebronnen zijn betaalbaar,
beschikbaar en duurzaam om aan de
groeiende vraag naar energie te voldoen?
» naar arrangement

Alles wat er leeft op aarde? Of: de
verscheidenheid aan leven? En wat weet je
allemaal over dieren en planten in ons
land.

Natuurbeheer, wat versta j
Welke vormen van natuurb
Nederland. Hoe kun jij bijd
» naar arrangement

» naar arrangement

Water: vriend en vijand

Water, noodzaak voor het leven op aarde.
Drinken, wassen en koken, en voor te
schuilen. Water, boeiend en gevaarlijk.

Natuurbesche

Ken je de bedreigde soorte
bedreigde gebieden? Wat m
worden? En wie moet dat d

» naar arrangement

GroenGelinkt
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» naar arrangement

GroenGelinkt
kn.nu/wwd967070 (groengelinkt.nl)
Met GroenGelinkt kun je zoeken naar lesmaterialen, activiteiten, locaties en
organisaties op het gebied van NME.

GroenGelinkt: zoeken naar lesmaterialen en activiteiten over en in de
natuur.
kn.nu/ww9dc74a5 (groengelinkt-menukaart.nl)

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief. Nieuws, lesvoorbeelden en films over duurzaamheid, natuur en
milieu.
Hieronder de laatste Nieuwsbrief.

Nieuwsbrief
kn.nu/ww7906e54 (procedures.ematters.nl)

Twitter Natuurkennis
Tweets van @Natuurkennis
Er is inhoud gevonden die niet kan worden weergegeven in de offline weergave. Bekijk het
arrangement online op
https://maken.wikiwijs.nl/40025/Arrangementen_over_natuur_en_milieu__een_overzicht.

Pagina 3

Arrangementen over natuur en milieu: een overzicht

Over dit lesmateriaal
Colofon
<p>Dit arrangement&nbsp;wordt aangeboden door de redactie&nbsp;<a
href="http://www.duurzameschool.nl">Duurzame school.</a></p> <p>Voor informatie en suggesties
zie ons&nbsp;<a href="http://www.kennisnet.nl/themas/duurzameschool/informatie/">contactformulier</a>.</p> <p>Redactie Duurzame school</p>
Auteur
Laatst gewijzigd
Licentie

Redactie Duurzame school
12 january 2016 om 15:20
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding
3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van
naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau

;;;;;;;;;;;;;;;;;

Leerinhoud en

;;;;;;;;;;;;;;;;;

doelen
Eindgebruiker

leerling/student

Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Trefwoorden

aarde en klimaat, bedreiging en behoud van de leefomgeving, consument en
welvaart, de aarde als natuurlijk systeem en lokale effecten, duurzaam,
duurzame ontwikkeling, energie, evolutie van het leven, kenmerken van
biosfeer, kenmerken van leven, landschap, materialen, proces- en
productietechnologie, milieu, mondiaal milieuvraagstuk, mondiaal
verdelingsvraagstuk, mondiale processen en lokale effecten, nationale en
regionale vraagstukken, natuur, natuurbeheer, natuurbescherming, opsporen en
beschermen, produceren en welvaart, regionale en lokale vraagstukken,
samenhang en verscheidenheid in de wereld, samenhang en verschillen op
aarde, samenhang en verschillen op regionaal niveau, veehouderij, verbetering
van de kwaliteit van leven, water, waterbeheer, windenergie

Bronnen
Bron
GroenGelinkt
http://www.groengelinkt.nl

Type

GroenGelinkt: zoeken naar lesmaterialen en activiteiten over en in de natuur.
http://groengelinkt-menukaart.nl/

Video
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Nieuwsbrief
Bron
https://procedures.ematters.nl/2.0/kennisnet/archieven/duurzameschool/ajax/

Video
Type
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