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1. HET GRAS BIJ DE BUREN

			

Bekijk de clip Verschillende grazers.

A

Dankzij de planteneters of grazers blijft de Oostvaardersplassen een open
gebied. Wat staat er bij deze dieren op het menu? Trek een lijn tussen de
dieren en wat ze eten.

1. Heckrund
						Kort
gras
2. Edelhert
						Superkort,
vers gras
3. Grauwe Gans
						Lange
grashalmen
4. Konikpaard
						Takjes,
steviger planten

B

Bij een ecosysteem zie je dat de planten en dieren elkaar helpen om te leven.
Hoe zit dat bij de grazers bij vraag A?

C

En de planten? Hebben die ook voordeel van de grote grazers?

D

Hier zie je een ijverige inwoner van de Oostvaardersplassen. Zet een kruis bij
het eten van dit dier.
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De bever is het grootste knaagdier van Europa. Hoe wordt zo’n doorgeknaagde
boom ook wel genoemd? Zoek uit op internet, bijvoorbeeld bij Schooltv.

Wist je dat de bever een echte natuurbouwer is? De bever knaagt
bomen door om daarmee nesten en dammetjes in het water te bouwen.
Zo past hij de omgeving aan en ontstaat er ruimte voor jonge bomen
om te groeien. Gelukkig krijgt hij geen hoofdpijn van al dat geknaag.
Er zit namelijk een stofje – aspirine – in de bast van wilgenbomen.

2. OP JACHT

		

		

Bekijk de clip Buizerd vangt kleine prooien.

A

Is een buizerd een kieskeurige eter? Schrijf tenminste drie dingen op die een
buizerd eet.

B

De buizerd heeft een bijzondere jachttechniek. Hoe komt hij aan zijn prooi?
Kruis het juiste antwoord aan.

 Hij laat zich als een baksteen op zijn prooi vallen.
 Hij pikt de prooi van een ander dier af.
 Hij jaagt net zo lang achter zijn prooi aan totdat die uitgeput is.

C

Zet de volgende woorden op de juiste plek in de tabel. Let op: een van de
woorden moet je twee keer gebruiken.
vegetariër, alleseter, herbivoor, carnivoor, omnivoor
Mens

Dier

Eet alleen plantaardig voedsel
Eet alleen dierlijk voedsel
Eet plantaardig en dierlijk voedsel
			

D

En jij ? Wat ben jij voor een soort eter?

E

Stel dat er geen supermarkten waren en je zelf je eten moest verbouwen of
vangen, zou je dan nog steeds hetzelfde eten? Waarom wel of niet?
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Bekijk de clip Staafwants & Watervlo.

A

Wat voor soort dier is een staafwants? Maak een tekening van een staafwants.

B

Op welk dier lijkt een staafwants een beetje?

C

Een voedselketen betekent dat het ene dier voedsel is voor het andere. Een
voedselketen begint bij een plant of een klein diertje. Zet de volgende dieren in
de juiste volgorde. Wie eet wie?
BAARS - ALG – STAAFWANTS – REIGER – WATERVLO

WIST
JE
DAT

4. VOS VANGT GANZEN 					
Bekijk de clip Vos vangt ganzen.

A

KONIKPAARDEN DE NATUUR
ALS APOTHEEK GEBRUIKEN?
ZE ETEN PLANTEN DIE HELPEN
OM KWAALTJES TE GENEZEN.

Wat is het verschil tussen een roofdier en een prooidier?
Zoek van beide woorden de betekenis op.

B

Geef van elk soort dier een voorbeeld.

C

Hoe gedraagt een roofdier zich? En hoe gedraagt een prooidier zich? Maak
een woordspin van eigenschappen die horen bij een roofdier en een voor
prooidieren.
Welke verschillen zie je? Waarom zou dat zijn, denk je?

GANZEN ALS ZE HUN
SLAGPENNEN VERWISSELEN
SUPER VEEL RIET ETEN?
ZE ZIJN DE ENIGE GRAZERS
DIE HEEL DIEP IN HET MOERAS
KUNNEN GRAZEN.

5. IJSVOGEL DUIKT NAAR VIS					
Bekijk de clip IJsvogel duikt naar vis.

A

Als een ijsvogel een lekker visje wil vangen, duikt hij als een
speer in het water met zijn scherpe snavel. Er gebeurt iets
bijzonders met zijn ogen als hij onder water gaat. Wat?

B

Waar komt de naam ijsvogel vandaan? Een ijsvogel eet geen ijs en lijkt ook niet
op ijs. Hoe denk jij dat de ijsvogel aan zijn naam komt? Maak een gedicht of
verhaal over de naam ijsvogel.
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EEN VOS ZIJN VOEDSEL
BEGRAAFT OM OP EEN LATER
TIJDSTIP OF EEN ANDERE DAG
OP TE HALEN?
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In de Oostvaardersplassen zie je dat er roofdieren en prooidieren zijn, zoals de vos
en de grauwe gans. Ook bij jou in de buurt komen jagers en prooidieren voor, zoals katten en muizen. Wat hebben roofdieren, prooidieren en hun voedselvoorraad
met elkaar te maken? Ontdek het met dit spel!

OPDRACHT: HET VOSSENSPEL 		

		

In dit spel is de vos de jager en de muis het prooidier.

NODIG:
• Drie noten of werpzakjes
per leerling

Stap 1
Zoek met elkaar noten in het bos of neem gekleurde werpzakjes (met bonen) mee
als eten voor de muis. Elke ‘muis’ heeft er drie nodig.

• Omgeving met bomen
• Pet, sjaals of haarband
met ‘vossenoren’ voor de
vossen

Stap 2
Verdeel de rollen. Kies twee of drie vossen. De andere kinderen zijn de muizen.
De vossen krijgen een pet of sjaal.
Spelregels
De vossen zijn de tikkers in het spel: ze jagen op de muizen.
• Als een vos een muis tikt, is die af. ‘Opgegeten’ muizen verzamelen zich op
een afgesproken plaats.
• Elke muis heeft zijn eigen hol in een boom, daar is de muis veilig.
• Voordat het spel begint, verspreiden de muizen hun ‘voedsel’ (noten, werpzakjes) over de andere bomen. Dit is hun voedselvoorraad.
• Na het startsein, moeten de muizen zo snel mogelijk hun eigen voedsel verzamelen en terug naar hun eigen boom, zonder opgegeten (getikt) te worden
door de vossen.
• De muizen mogen 1 zakje/dennenappel per keer vervoeren.
Maak een foto waarop je duidelijk ziet
wie de jager is en wie de prooi.
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