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Deze levendige methode brengt natuur en techniek de klas in. De eigentijdse lessen vol proefjes, 

spelvormen en filmpjes zorgen voor veel leerplezier. 

 

 Meeste levendige methode: de lesstof is verpakt in spannende filmpjes en kleurrijke afbeeldingen. 

 Begrijpend lezen is begrijpend leren: geen talige methode, dus geschikt voor álle leerlingen.  

 Digitale mogelijkheden: van digitale proefjes tot een digitaal werkboek, Natuurzaken is bij de tijd. 

 Sluit aan bij de belevingswereld: natuurzaken is een visuele methode die aansluit bij hoe kinderen van 

nu het beste leren. 

 

 Levende natuur – natuurkunde – techniek: met deze logische opbouw zorgt de methode voor 

herkenbaarheid. 

 Volop variatie: de zintuigen van dier en mens, het leven van walvissen, de werking van 

magneten…Natuurzaken staat bol van de variatie.  

 Duidelijke lesdoelen: elke les start met de lesdoelen. In het werkboek staan die nog eens genoemd. 

 De Zaken van Zwijsen: met de vakverbindende thema’s Uitvindingen en Kunst leren kinderen de 

vakken natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde samen in te zetten. 

 Combinatieklas: geef de ene groep klassikaal les terwijl de andere groep zelfstandig werkt. 

Natuurzaken is dé methode voor combinatieklassen. 

 Compact jaarprogramma: vijf thema’s met drie lessen en een toets. Dit compacte programma biedt 

volop ruimte voor de inzet van eigen materialen.  
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 Leerplezier voor elk kind: de informatieve filmpjes, kleurrijke plaatjes en korte teksten zorgen dat elk 

kind de lesstof tot zich kan nemen. 

 Plusopdrachten: extra uitdaging nodig? Elke les is voorzien van twee leerzame plusopdrachten die 

een beroep doen op de creativiteit van jouw leerlingen. 

 Quizzen en puzzelen: de diverse spelvormen kun je klassikaal inzetten of je laat kinderen er 

zelfstandig mee werken. Zo zet je deze methode voor natuur en techniek in op je manier.  

 

 Mooie resultaten: de lessen zorgen voor leerplezier en zijn visueel ingestoken. Elk kind kan dus 

optimaal leren met Natuurzaken. 

 De toetsles: na drie lessen volgt een toets. In het leerlingvolgsysteem zie je hoe je leerlingen ervoor 

staan. 

 Digitale toetsen: nog meer gemak met digitale toetsen. Beschikbaar vanaf het schooljaar 2017-2018.  

 


