LESBESCHRIJVING

De Nieuwe Wildernis – in de klas

Themales: Door dik en dun

themales
door dik en dun
Onderwerp: Voedselketen, voedselweb, samenwerken, tegenwerken
Seizoen: Lente, zomer, herfst, winter

INTRODUCTIE

		

Doelen

Laat onderstaande afbeelding zien. Deze afbeelding zit ook in de introductieles Alles hangt
samen. Wat hebben de dieren op de afbeelding met elkaar te maken?

• De leerlingen weten dat dieren en
planten elkaar eten;
• De leerlingen weten dat dieren
samenwerken, passief en actief;
• De leerlingen weten dat dieren

ZEEAREND

elkaar tegenwerken, passief en
BUIZERD

actief.

GROTE
ZILVERREIGER
RAAF

Nodig
De volgende onderdelen op
www.denieuwewildernis.nl/indeklas:

GRAUWE
GANS

• Introductieclip Voedselweb

VOS

• Clip Hoe werkt een voedselweb?
• Clip Aalscholvers en grote
zilverreigers
BRUINE KIKKER

KONIK
VLIEGEN

• Clip De bever en de ijsvogel
• Clip Is er genoeg?

VELDMUIZEN

MUSKUSRAT
BUNZING

ganzen

KARPER
SPRINKHAAN
SPITSMUIZEN

EMELTEN

MUG
AASKEVERS

GELE KWIKSTAART

Laat vervolgens de introductieclip Voedselweb zien en bespreek de volgende vragen:

•
•
•
•

• Clip Baardmannetjes & Grauwe

Wat is een voedselweb?
Wat hebben insecten en roofdieren met elkaar te maken in een voedselweb?
Kunnen dieren elkaar ook helpen om voedsel te vangen? Hoe dan?
Of zitten ze elkaar soms expres in de weg? Hoe dan?

• Foto’s bij de opdrachten
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ONDERZOEKSOPDRACHT 					
In de onderzoeksopdracht onderzoeken de leerlingen een voedselweb. In onderstaand sche-

Speel in de klas het volgende

ma vindt u de belangrijkste informatie over de verschillende onderdelen uit het voedselweb.

voedselketenspel: maak kaartjes met
daarop allerlei roof-, prooidieren,

Bladluis

Maakt gaatjes in de vaten (nerven) van de bladeren en
zuigt de sappen eruit.

Eekhoorn

Eet eikels, beukennootjes, dennenappels.

Eik

Heeft zonlicht, water en mineralen zoals fosfaat uit de
bodem nodig.

Koolmees

Eet alle soorten insecten.

Kruisspin

Vangt vliegende insecten in zijn web.

Lieveheersbeest

Eet graag bladluizen.

KERN				

Miljoenpoot

Eet afgevallen bladeren, algen en mos en woont onder
de boom tussen de afgevallen bladeren.

De leerlingen maken zelfstandig de

Pissebed

Eet afgevallen bladeren, algen en mos en woont onder
de boom tussen de afgevallen bladeren.

Schorskever

Boort gangen in de schors van de stam van onder
andere de eik. Ze leven van de sapstroom van de boom.

Specht

Peuteren met hun scherpe snavel en kleverige tong
insecten uit het schors van de boom.

Sperwer

Eet kleine vogels en muizen.

Spitsmuis

Eet de kleine diertjes in de blader laag onder de boom.

gras, noten enzovoorts. Elke leerling
krijgt een kaartje en gaat op zoek
naar leerlingen met een kaartje die
past bij zijn voedselketen. Vos en
muis horen bijvoorbeeld bij elkaar
omdat een vos een muis eet. Vervolgens blijven de vos en muis bij elkaar
en gaan op zoek naar eten voor de
muis. Welke groep maakt de langste
voedselketen?

opdrachten op het werkblad.

AFSLUITING			
Bespreek bij opdracht 1 dat een voedselketen de manier is waarop de natuur is
geregeld: het ene dier eet het andere dier
en is zelf weer voedsel voor grotere dieren.
De voedselketen begint met de kleinste
dieren, zoals insecten. Als er een dier uit
de voedselketen wegvalt, bijvoorbeeld
door een (natuur)ramp dan heeft dit
vaak consequenties voor alle dieren in

ANTWOORDEN						

de voedselketen. Er ontbreekt een
schakel. Het kaartenhuis laat dit mooi

1. WIE EET WIE?

zien.
A. Watervlo  karper  zilverreiger  vos

AANVULLENDE
LESSUGGESTIES		

B. De vos staat bovenaan deze voedselketen. De vos komt in gevaar als er niet genoeg
prooidieren meer zijn omdat hij dan te weinig eten heeft en op den duur zou kunnen uitsterven. De enige natuurlijke vijand van de vos is de wolf, maar die komt (nog) niet voor in

Zoek aanvullende lessuggesties in

de Oostvaardersplassen.

uw buurt via de zoekmachine op
www.denieuwewildernis.nl/indeklas en

C. Een voedselweb zijn meerdere voedelketens die elkaar kruizen.

op de wildernissite van Staatsbosbeheer:
www.staatsbosbeheer.nl/nieuwewildernis.

D. De vos komt hier bovenaan. Het kaartenhuis stort in als je een diersoort weghaalt.

LESBESCHRIJVING

De Nieuwe Wildernis – in de klas

2. SAMENWERKEN
A. Vis
B. Nee, het is juist geen probleem, want ze werken samen om de vis te vangen en er is
genoeg vis voor beide dieren.
C. Ze laten de vis in de val lopen, door de vis van beide kanten in te sluiten.
D. Dat is handig want zo kunnen ze vis vangen die ze alleen nooit hadden kunnen vangen.
E. Voordelen: vele handen maken licht werk, je kunt de taken verdelen: iedereen kan doen
waar hij goed in is, tijdwinst, gezelliger. Nadelen: overleg kan veel tijd kosten, dingen gebeuren misschien niet zoals jij zou willen, misschien moet je samenwerken met iemand die
je niet aardig vindt.
F. Meerdere antwoorden mogelijk, zoals voetballen, meerstemmig zingen, touwtrekken, de
meeste spelletjes, moeilijke opdrachten maken, zware spullen sjouwen, enzovoorts.
G. Bijvoorbeeld allerlei hulphonden (blindegeleidehond, reddingshond, politiehond), postduiven, visjes die je voeten schoon eten, circusdieren, trekpaarden.

3. GOED ZOEKEN
A. Hij hangt dan op 1 plek boven het water.
B. Bidden.
C. De bever helpt de ijsvogel door bomen om te knagen, waardoor er takken boven het
water hangen.

4. KORT GRAS
A. De brandgans.
B. De brandganzen eten, net als de konikpaarden, kort gras.
C. In de winter komen de brandganzen uit het koude hoge noorden naar Nederland.

5. OP ZOEK NAAR ETEN
Samenwerken
Aalscholver /
grote zilverreiger

Tegenwerken

X
X

Baardmannetjes /
grauwe ganzen

X
X

Passief

X

Koniks /
brandganzen

Bever / ijsvogel

Actief

X
X
X
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