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alles hangt
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Naam:

Groep:

1. DE NIEUWE WILDERNIS ?!?!
A

Bekijk op www.denieuwewildernis.nl/indeklas de vier foto’s van natuurgebieden in Nederland. Beantwoord voor elke foto de volgende vragen:

• Wat zie je? (Kijk naar de bodem, de lucht, de begroeiing, en de dieren op de
foto’s)
• Welke dieren kunnen in dit gebied leven, denk je?
• Ben je wel eens in zo’n soort gebied geweest? Ja, waar?
• In welk van deze gebieden zou je wel eens rond willen struinen? Waarom?

B

Als jij aan wildernis denkt wat zie je dan voor je?
Je mag het opschrijven of tekenen.
Bekijk het introductieclipje Nieuwe Wildernis.

C

Kijk nog een keer goed naar de foto’s. Hoe zie je dat het hier om wildernisgebieden gaat?

D

Is een weiland op een kinderboerderij ook een stukje wildernis?
Waarom wel/niet?

2. DE IDEALE OPSTELLING 				
Bekijk het clipje Ecosystemen. Maak de opdrachten.

A

Lees de tekst.

Bij voetbal staan 11 spelers in het veld. Ze hebben elkaar allemaal nodig: de doelman, de verdedigers, de middenvelders en de spitsen. Als de spits het niet goed
doet krijgen de spelers achter hem het extra druk. En je kunt ook niet zomaar
een verdediger wisselen voor een aanvaller. In de natuur zijn ook veel spelers
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die elkaar nodig hebben, niet om
een wedstrijd te winnen maar om

Dit is een illustratie van een ecosysteem (de opstelling) in een natuurgebied.

in leven te blijven. Alle planten en

Je ziet er planten, bomen, gras, water en heel veel verschillende dieren

dieren hebben hun eigen plek in

leven. Het gebied is in Nederland dus dan weet je wel een beetje wat het

de opstelling. Dat noem je een

weer kan zijn, regen, zon, wolken, wind, sneeuw en ijs. Dat heeft allemaal

ecosysteem. In ieder gebied ziet

invloed op het ecosysteem.

het ecosysteem er weer anders uit.
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Beantwoord de vragen:

B

De dieren in een ecosysteem moeten ook eten. Ze eten planten of dieren. Dood
of levend. Kijk goed naar het plaatje van het ecosysteem, wie eet wat? Zet in
het schema dierennamen die passen bij het voedsel.
Dier 1

Dier 2

Eet levende dieren
Eet planten
Eet dode dieren
		

C

Welke dieren in het plaatje hebben de meeste vijanden (wordt het meest
gegeten)?

D

WIST
JE
DAT

Niet alleen de planten en de dieren in het ecosysteem zijn belangrijk ook het
weer speelt een rol. Een plant heeft zon en regen nodig om te groeien. Stel nu
dat het heel lang heet en droog is. Wat gebeurt er dan met de planten? En wat
gebeurt er dan met de planteneters? Wat zou er gebeuren als er geen planteneters meer in het gebied zijn?

KONIKS DOORDAT ZE ZOVEEL
GRAS ETEN ER VOOR ZORGEN
DAT ER ANDERE DIEREN IN HET
GEBIED KUNNEN LEVEN?

3. EVEN VOORSTELLEN						
A

Lees eerst de kijkvragen en bekijk daarna de clips
Het leven van het konikpaard, Het leven van de vos en

DE VOS HET GROOTSTE
LANDROOFDIER IS IN
DE OOSTVAARDERSPLASSEN?

Het leven van de grauwe gans.
Kijkvragen:
•

In wat voor gebied woont het dier?

•

Wat eet het dier?

•

Welke vijanden heeft het dier?

•

Hoe beschermt het dier zich?

•

Wanneer krijgt het dier jongen?

•

Hoeveel jongen krijgt het?

B

Beantwoord voor elk dier de kijkvragen. Niet alle vragen worden in de clipjes
beantwoord. Kijk of je op internet antwoorden kunt vinden.
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DE GRAUWE GANZEN TIJDENS
HET RUIEN ETEN VAN HET RIET IN
HET MOERAS? ZIJ ZIJN DE ENIGE
GRAZERS DIE ZO DIEP IN HET
MOERAS KUNNEN KOMEN.
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In de clipjes en op het werkblad heb je gezien dat dieren en planten in een gebied
elkaar nodig hebben. Nu ga je onderzoeken hoe dat in je eigen omgeving is.

OPDRACHT WAT LEEFT IN JOUW BUURT?

		

TIPS:

Zoek een groen plekje in de buurt waar je woont.
Bijvoorbeeld in de tuin, in de straat, op het schoolplein of
een bouwterrein. Ga er een tijdje zitten. Wat leeft er allemaal

Leg een wit vel papier onder

in dit stukje natuur?

de bomen of planten en
• Welke kleuren zie je?

schudt voorzichtig aan de

• Is de grond droog of nat?

boom of plant. Wat zie je nu

• Hoeveel soorten planten tel je?

op het papier?

• Hoe hoog is de beplanting?
• Kan er veel daglicht op het plekje komen of juist niet?
• Kan er regen op de plek komen of juist niet?

Kijk ook onder stenen.

• Zien de planten er gezond uit?
• Welke dieren herken je? Hoeveel verschillende dieren zie je?
• Kan je bedenken wie wat eet?
• Hoe hebben de planten en de dieren in het stukje natuur elkaar nodig?
• Wat valt je nog meer op?

Ga na een paar dagen nog
een keer kijken.
Wat is er veranderd?

Maak een foto van het gebied. Zorg dat je zoveel mogelijk

Maak foto’s van dieren

verschillende dieren en planten op je foto hebt staan.

of planten. Je kunt dan
later thuis opzoeken
hoe de dieren en planten
heten. Bijvoorbeeld op
www.dierenzoeker.nl.
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