Leergebied: schooreis naar Bokrijk

Doelgroep: 1ste leerjaar

schoolreis naar Bokrijk eerste hulp bij sprookjes en verhalen
Leerplannen
Leerplan Zin in leren zin in leven (ZILL) VVKBaO
SErv2

De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en deze benutten

0

8 - 12 Verschillen (h)erkennen tussen diverse sociale en culturele groepen - de specifieke identiteit en

0

bijdrage van zo’n groep aan de samenleving herkennen
SEiv1

Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen

0

2,5 - 12 Zich inleven in anderen in situaties die dicht bij de eigen belevingswereld liggen - ervaren hoe

0

men eenzelfde situatie op dezelfde wijze of anders kan beleven en er verschillend op kan reageren
OWte5

Vaststellen en uitdrukken hoe wetenschap , techniek en de samenleving elkaar beïnvloeden

0

7 - 12 Nieuwsgierig zijn naar onderzoek en actuele uitvindingen - nadenken over het impact van nieuwe

0

wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op het dagelijks leven
OWti3

TOmn1

Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en in de tijd situeren

0

2,5 - 12 Belangstelling tonen voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders

0

Een mondelinge boodschap verwerken

0

Informatie beoordelen (uit oproepen, reclameboodschappen en verhalen uit verschillende media)

0

Informatie ordenen, verbinden of samenvatten (uit instructies, uiteenzettingen en verhalen uit

0

verschillende media)
Informatie herkennen en selecteren (in mededelingen, vragen, instructies en uiteenzettingen uit

0

verschillende media)
TOtg1

Plezier beleven aan taal en het spelen met taal

0

IKwn3

Ervaren hoe waarden en normen kunnen verschillen naar gelang de context en de levensbeschouwelijke

0

traditie

IVoz2

2,5 - 12 Ervaren dat waarden en normen die mensen hanteren kunnen verschillen

0

Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen

0

2,5 - 12 Mogelijkheden zien - enthousiast zijn om nieuwe taken aan te pakken, samen dingen te doen met

0

leeftijdsgenoten
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