Activiteiten voor
milieu-opvoeding en
-sensibilisering
[ 4 >12 jaar ]

Welkom!
De vzw Les découvertes de Comblain stelt originele activiteiten voor die gebaseerd zijn op de natuurlijke
rijkdommen en het uitzonderlijke patrimonium van de gemeente Comblain-au-Pont. De grot, de oude
steengroeven van Géromont en het Vleermuizencentrum zijn er de grootste voorbeelden van.
Het Huis der Ontdekkingen is de centrale ontmoetingsplaats op het dorpsplein.
De activiteiten vermengen in verschillende proporties spel, inbeeldingsvermogen, interactiviteit,
observatie en doe-activiteiten. De wetenschappelijke en milieu-informatie wordt eenvoudig uitgelegd
zodat de kinderen zich erover kunnen verwonderen en de complexe natuurlijke verschijnselen kunnen
begrijpen. Zo kunnen we hen sensibiliseren om de natuur te respecteren en hen de middelen geven om
op hun niveau tot actie over te gaan.
Die activiteiten worden kort voorgesteld in deze brochure. Neem voor meer informatie gerust contact
met ons op of bezoek onze website www.decouvertes.be.
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Het pedagogisch team

Vleermuizen

PUBLIEK: 2 e KLEUTERSCHOOL > 6 e LAGER • DUUR: 2 UUR • PLAATS: VLEERMUIZENCENTRUM
Vleermuizen
Het Vleermuizencentrum dat over een oude ondergrondse
steengroeve hangt die nu voor het publiek is gesloten, is
een belangrijke Europese site voor de bescherming van
handvleugeligen. De voornaamste missie is het publiek
bewust te maken over dit kleine vliegende zoogdier.

© Jean-Lou

Ter gelegenheid van Halloween kunnen magie en tovenarij
een grotere plaats in de activiteiten innemen (op aanvraag
tussen oktober en half november).

is Gathoye

Kinderen leren echt van vals te onderscheiden en vertrekken
met de onontbeerlijke bagage om op hun manier te kunnen
bijdragen aan de strijd tegen de verdwijning van de
vleermuis. Een nieuwe diaporamaruimte toont waar de
diertjes in de zomer verblijven en waar ze jagen.
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Grot

PUBLIEK: 1 e > 6 e LAGER • DUUR: 1.30 UUR • PLAATS: GROT
Grot
De grot in de heuvels rondom Comblain verbergt
schatten in allerlei kleuren en vormen die tot de
verbeelding spreken.
In het donker naar geluiden luisteren, klei op je huid
voelen en naar verrassende verhalen luisteren, zijn
slechts een voorbeeld van de activiteiten.
Het bezoek bevat ook een reis door de tijd om het
ontstaan van de grotten te begrijpen, dankzij
prachtige didactische en dynamische modellen.
Ter gelegenheid van Halloween kunnen sprookjes
en griezelverhalen de rode draad van het bezoek
vormen (op aanvraag tussen begin oktober en half
november).
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Grotspel

PUBLIEK: 3 e > 6 e LAGER • DUUR: 2 UUR • PLAATS: GROT
Opgelet: deze activiteit is niet toegestaan van oktober tot april,
in die periode houden de vleermuizen immers hun winterslaap.

Vespi

PUBLIEK: 2e KLEUTERSCHOOL > 1e LAGER • DUUR: 1.30 UUR • PLAATS: GROT

Grotspel

Vespi

De kinderen worden in teams verdeeld en gaan met
een zaklamp en een kaart van de grot op zoek naar
een zaal waarvoor enkel zij de aanwijzingen hebben.

De jongsten hebben de kans om Vespi te ontmoeten. Dit
vriendelijke wezen, half mens, half vleermuis, leidt hen
mee op ontdekkingsreis naar zijn verblijfplaats en door zijn
ongewone levenswijze, via een animatie waarin verhalen,
inbeelding en werkelijkheid subtiel worden vermengd.
Alleen in het Frans

Vervolgens leidt elk team de klas naar zijn zaal.
De animator werkt het bezoek af met wat uitleg en
enkele zintuiglijke activiteiten.
Op deze originele ontdekking van de ondergrondse
wereld wordt er aan de hand van didactische modellen
geïllustreerd hoe de grotten ontstaan zijn.
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Rivier

PUBLIEK: 2 e KLEUTERSCHOOL > 6 e LAGER • DUUR: 2.30 UUR • PLAATS: COMPLEX
Rivier
De animatie draait rond 3 hoofdmodules.
De watercyclus wordt uitgelegd aan de hand van een
didactisch schaalmodel waarmee men kan zien hoe het
water in de bodem dringt en hoe bronnen ontstaan.
De kinderen zoeken, in alle veiligheid, levende
ongewervelde diertjes op de bodem van de Ourthe.
Naargelang de resultaten van de vangst, beoordelen
we de waterkwaliteit en spreken we over de oorzaken
van vervuiling. De diertjes worden ook onder de
microscoop onderzocht.
Op basis van hun kennis en/of de informatie die ze
tijdens de activiteit hebben opgepikt, vinden de
kinderen in kleine groepjes een ingebeeld dier uit en
stellen ze het voor aan de klas.
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Oude steengroeven Actieve steengroeve
PUBLIEK: 3e > 6e L. • DUUR: 1.30 UUR • PLAATS: OUDE STEENGROEVEN

PUBLIEK: 3e > 6e L. • DUUR: 1.30 UUR • PLAATS: STEENGROEVE VAN CHANXHE (NIET OP HET PLAN)

Oude steengroeven

Actieve steengroeve

In Géromont ontdekken de kinderen de overblijfselen
van het rijke industriële verleden van onze regio.

Omgeven door stof en het lawaai van machines voeren de
arbeiders een titansarbeid uit. De kinderen volgen op een
actieve site stap voor stap de transformatie van steen.

Deze activiteit omvat het leven van de arbeiders
tijdens de twee oorlogen, hun werkomstandigheden,
de verschillende stappen in de ontginning van
zandsteen en de gebruikte werktuigen. Dankzij
aangepast materiaal heeft elk kind de gelegenheid
om in de huid van een steenhouwer te kruipen en zelf
een klein straatstenen in zandsteen te maken.
Het steenafval verbergt soms fascinerende schatten.
Aan de hand van de talrijke fossielen die de kinderen
vinden, wordt de vorming van de rotsen uitgelegd.
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Seraing

NAMUR

Tilff
Esneux
Huy

COMBLAIN-AU-PONT
Hamoir

• Activiteiten enkel voor groepen
• Reserveren verplicht
•H
 eel het jaar open (behalve tijdens de wintervakanties) van maandag tot vrijdag van
9 u. tot 16.30 u.
i

Maison des découvertes
(Het huis der ontdekkingen)
Place Leblanc, 7
4170 Comblain-au-Pont
T. +32 (0)4 369 26 44
info@decouvertes.be

www.decouvertes.be
Les découvertes de Comblain

Durbuy
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LUXEMBOURG

SPA
Spa

la maison du Graphisme
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