LESBESCHRIJVING

De Nieuwe Wildernis – in de klas

Themales: Eten en gegeten worden

themales eten
en gegeten worden
Onderwerp: Voedselstrategie, herbivoren, jagers, jachttechnieken
Seizoen: Lente, zomer, herfst, winter

INTRODUCTIE

		

Deze les over voedselstrategie sluit aan bij de les over ecosystemen. De natuur is een
systeem, waarbij verschillende dieren en planten van elkaar afhankelijk zijn. Ook de
voedselstrategieën van deze dieren zijn op elkaar afgestemd.
Laat de introductieclip Eten en gegeten worden zien en bespreek vervolgens klassikaal de
volgende vragen:

•
•
•

Hoe komen wilde dieren aan hun eten?
En huisdieren? Wat is het verschil?
Eten wilde dieren allemaal hetzelfde? Wat eet een vos? En wat eet een koe of een
paard?

•

Doelen
• Leerlingen weten hoe
verschillende dieren aan
hun voedsel komen;
• Leerlingen weten dat er diverse
soorten eters zijn (herbivoren,
carnivoren, omnivoren);
• Leerlingen weten dat er een
kringloop is in eten en gegeten
worden (voedselketens);
• Leerlingen weten dat er roofdieren en prooidieren zijn.

Is er genoeg eten voor alle dieren?

KERN									
De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten op het werkblad.

Nodig
De volgende onderdelen op
www.denieuwewildernis.nl/indeklas:
• Introductieclip Eten en gegeten

AFSLUITING								
Bespreek de opdrachten.

worden
• Clip Verschillende grazers
• Clip Buizerd vangt kleine prooien
• Clip Staafwants & watervlo
• Clip Vos vangt ganzen

ONDERZOEKSOPDRACHT 					
In de Oostvaardersplassen leven roofdieren en prooidieren, zoals de vos en de grauwe gans.
De onderzoeksopdracht is een spel tussen roofdieren en prooien, zoals de vos en de muis.
Deze opdracht is het leukst in een bosomgeving. Maar als er geen bos in de buurt is, kan
het ook in een park, op het schoolplein of in de gymzaal. Het doel is dat leerlingen ervaren
wat het verschil tussen een roofdier en een prooidier is. Ze leren dat roofdieren en prooidieren zich anders gedragen. Ze ervaren ook wat de vos, de muis en de noten met elkaar te
maken hebben.

• Clip IJsvogel duikt naar vis
• Foto’s bij de opdrachten
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De beschrijving van het spel staat op het
werkblad.

•

U kunt het spel de eerste keer met twee
vossen spelen, en later met meer vossen.
Wat is het effect van meer of minder vossen? Wat betekent het voor de muizen?

•

Stimuleer de kinderen zich echt te bewegen als een vos of muis.

•
•

Wissel de rollen af.
Vraag na het spel hoe de leerlingen het
hebben ervaren om ‘vos’ of ‘muis’ te zijn.

•

Wat moest een muis doen om niet gepakt te worden door de vos?

•

Wat gebeurt er als er heel veel vossen
zijn? En wat als er maar heel weinig
vossen zijn?

•

Wat gebeurt er als er geen noten meer
zijn?
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ANTWOORDEN						
1. HET GRAS BIJ DE BUREN
A.

1. Heckrund

eet lange grashalmen

2. Edelhert

eet takjes en steviger planten

3. Grauwe Gans

eet superkort, mals gras

4. Konikpaard

eet kort gras

B. Ja, de grazers hebben elkaar nodig want doordat de Heckrunderen lang gras eten, blijft
er korter gras over voor de konikpaarden en verschijnt er mals nieuw gras voor de grauwe
ganzen en dankzij het hert groeit er geen bos.
C. Heckrunderen en de konikpaarden zorgen voor de verspreiding van zaden via hun vacht
en ze trappen de grond los waardoor de zaden beter kunnen ontkiemen.
D. Een bever eet bladeren, takken en boomschors.
E. Een potloodpunt of stobbe.

Leg uit dat in een leefgemeenschap de aantallen roofdieren en prooidieren verschillen,
afhankelijk van het voedselaanbod. Aan de
hand van het spel kunt u de leerlingen
uitleggen wat een voedselketen is.

2. OP JACHT
A. Een buizerd is niet kieskeurig, eet muizen, konijnen, mollen, kikkers, watervogels, vissen.
B. Een buizerd laat zich als een baksteen op zijn prooi vallen. Hij wordt in een boom niet

AANVULLENDE
LESSUGGESTIES		
Zoek aanvullende lessuggesties in
uw buurt via de zoekmachine op

gezien doordat hij een goede schutkleur heeft, daardoor kan hij zich als een baksteen op
zijn prooi laten vallen. Hij jaagt zijn prooi niet lang achterna, zoals bijvoorbeeld een boomvalk doet.
C. Alleseter, herbivoor, carnivoor, omnivoor

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

Mens

Dier

Eet alleen plantaardig voedsel

vegetariër

herbivoor

Eet alleen dierlijk voedsel

carnivoor

carnivoor

Eet plantaardig en dierlijk voedsel

alleseter

omnivoor

D. Meerdere antwoorden mogelijk.
E. Meerdere antwoorden mogelijk. Dilemma vlees eten - zelf jagen, doden.
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3. EEN HONGERIGE STAAFWANTS
A. Tekening van staafwants.
B. Een wandelende tak.
C. 1. Alg, 2. Watervlo, 3. Staafwants, 4. Baars, 5. Reiger

4. VOS VANGT GANZEN
A. Roofdier jaagt, prooidier wordt op gejaagd.
B. Vos = roofdier, gans = prooidier.
C. Woordspin roofdier: snel, slim, werkt vaak alleen. Roofdier is soms agressief, maar dat
hoeft niet. Ze kunnen ook aardig zijn, tegen hun jongen of soortgenoten.
Prooidier: verstoppen, schutkleuren, nerveus, werkt samen met soortgenoten. Prooidieren
zijn veiliger af als ze in een groep zijn en samenwerken, roofdieren zorgen voor zichzelf en
jongen.

5. IJSVOGEL DUIKT NAAR VIS
A. Er komt een klein vliesje voor zijn ogen, als een extra ooglid onder water waar hij doorheen kan kijken.
B. Meerdere antwoorden mogelijk. De naam ijsvogel zou van het Germaanse Eisenvogel
komen, IJzervogel, dat naar de metaalachtige glans van de veren verwijst. Daarnaast werd
de ijsvogel ’s winters bij een wak op het ijs gezien om vissen te vangen. Wetenschappers zijn
er nog niet over uit wat de waarheid is - wellicht allebei.
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