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Leskist: Slakken 
De opzet van de les in vogelvlucht 
 

Fase Inhoud Locatie  Groepsvorm Materiaal uit leskist Materiaal zelf regelen Tijd 

Les 1  

Kennismaken 

eerste kennis-

making met 

slakken 

 

- Introductie van slakkenbak 

- Kringgesprek over slakken 

- Voorlezen verhaal ‘Spriet’ 

- Inrichten eigen slakkenbak-

je 

- Werkblad slakkenwoorden 

- Afrondend klassengesprek 

Op school  

(binnen) 

Klassikaal (in 

kring) en in 

duo’s 

- plantenspuit  

- 6 bakjes + dekseltjes 

- 6 instructiekaarten ‘Zorgen 

voor je slak!’  

- 6 kleine sproeiflesjes 

- werkblad 1: ‘slakkenwoorden’ 

 

- eten voor de slak (o.a. appel) 

- emmers met: aarde, grind, 

bladeren, takjes en steentjes 

- papier voor notatie dagel ijk-

se taken 

- 12 huisjesslakken zoeken 

 

½ uur 

Les 2  

Observeren 

slakken observe-

ren  

 

- Beki jken van slakken: vrije  

observatie of proefjes 

- Kringgesprek over eigen 

slakken 

- Slakken eten geven 

- Afrondend klassengesprek 

 

. 

Op school 

(binnen) 

Variërend per 

proefje 

- 6 glasplaatjes 

- 6 houten standaards 

- 6 loepjes 

- 6 petrischaaltjes 

- 6 kwastjes  

- Voorraaddoosje met meel 

- 1 bakje slakkenhuisjes  

- 1 rasp 

- 1 bakje met groeiserie slak-

kenhuisjes  

- Bi j lage 8: instructiekaarten 

slakkenonderzoek 

- zie beschri jving  

 afzonderl i jke proefjes 

 (bi jlage 5) 

2 uur 

Les 3 Verwer-

king 

creatieve  

activi tei ten  

Keuze maken ui t verschi l len-

de verwerkingsopdrachten en 

spel letjes 

Op school 

(binnen of 

buiten) 

Variërend per 

activitei t 

- werkblad 2 en 3 - zie beschrijving activtei ten  

Afronding 

werken met de 

leskist ‘Slak-

ken’  

Leerl ingen nemen afscheid 

van de slakken. De slakken 

kri jgen eten en al les wordt 

schoongemaakt. Het project is 

afgelopen en de slakken gaan 

weer terug de natuur in. 

Op school 

(binnen) 

Klassikaal (in 

kring) en in 

duo’s 

 - geen 1-2 uur  



 

     Totaal: 3¾ - 4¾  
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Slakken 
Draaiboek voor de leerkracht 
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Slakken 
groep 3 en 4 
Algemene  
informatie 

Inleiding In de leskist ‘Slakken’ leren leerlingen zorgen voor een dier. De 

leerlingen verzorgen slakken, omdat deze dieren goed te 

houden en te hanteren zijn.  

 

Elk groepje krijgt een eigen slakkenbakje met daarin twee 

slakken. Hier zorgen ze gedurende het hele programma voor.  

 

 Doelgroep  De leskist ‘slakken’ is bedoeld voor groep 3 en 4 van het 

basisonderwijs. 

 

 Leerdoelen De leerlingen: 

- kunnen de slakken rustig bekijken en leren zodoende 

aandachtig en nauwkeurig waarnemen 

- doen kennis op over de levenswijze en bouw van de slak 

- doen ervaring op met het hanteren van en zorgen voor 

slakken  

- leren en ervaren dat slakken geen enge, vieze dieren zijn. 

 

 Opbouw les 

 

In deze handleiding worden drie (middag)lessen beschreven: 

Les 1  

- eerste kennismaking met slakken 

- inrichten slakkenbakje 

Les 2 

- slakken observeren (klassikaal of  in groepjes) 

- proef jes doen (klassikaal of  in groepjes) 

Les 3 

- creatieve activ iteiten (werkbladen, knutselen) 

Afronding 

Als af sluiting van het project kunt u de (een aantal) spelletjes 

inzetten. De leerlingen nemen af scheid van de slakken, ze 

gaan terug de natuur in.  Alles wordt schoon- en droogge-

maakt. Het project is afgelopen. 

 

 Voorbereidin-

gen 

Deze handleiding geef t een beschrijving van de drie lessen en 

de spelletjes.  

 

In bijlage 1 zit inf ormatie over het hanteren en verzorgen van 

slakken: ‘Zorgen voor je slak!’. Lees deze inf ormatie vooraf  

goed door en kopieer de benodigde werkbladen. 
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Inhoud van de 
leskist 

Materiaal De leerlingen werken met levende dieren. Het is belangrijk om 

ze dat voortdurend voor ogen te houden. Laat ze voorzichtig 

met de slakken omgaan en als iets niet lukt om hulp vragen. 

 

Aansluiting Kerndoelen Deze leskist geef t invulling aan kerndoelen: 

40  De leerlingen leren in de eigen omgeving veel 

 voorkomende planten en dieren onderscheiden en 

 benoemen en leren hoe ze f unctioneren in  hun 

leef omgev ing. 

41  De leerlingen leren over de bouw van planten,  die-

ren en mensen en over de vorm en functie  van hun 

onderdelen. 
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 Methode U kunt één van de onderstaande lessen uit de natuuronder-

wijsmethodes laten aansluiten of eventueel vervangen door de 

leskist ‘Slakken’.  

  De lessen waar een pijltje (►) voor staat kunt u geheel ver-

vangen door deze leskist. 

► 1e Leef wereld 4, 2, Slak. slak, kom uit je huisje 

► 2
e
 Leef wereld 3, 4, Ogen op steeltjes 

 1e Natuurlijk In de kijker 3, 7, Wie woont daar? 

► In Vogelv lucht A, 10, Een bak vol slakken 

 

Extra informatie 
 

Internet De volgende sites sluiten goed aan op deze les: 

http://slakken.goedbegin.nl/ 

http://www.knnv.nl/slakken/def ault.htm 

www.degroensteschool.nl (slakken)  

 

 Boeken De volgende boeken sluiten goed aan op deze les: 

- Slakken in beeld, KNNV Uitgeverij, ISBN10: 9050112056 

- Beestjes, N. Baker, Tirion Uitgevers, ISBN10: 

9052106568 
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Slakken 
groep 3 en 4 

Beschrijving 

lessenserie 
 

Beschri jving van de 

afzonderli jke lessen 

Aan het begin van elke les staat een kort overzicht van de 

leerdoelen, materialen en noodzakelijke voorbereiding.  

Dan volgt een beschrijving van de les zelf . 

Alle lessen hebben dezelf de opbouw: 

Introductie + activ iteiten + verwerking en/of  af sluiting 

 

 Zorgen voor je slak Gedurende het hele programma zorgen de leerlingen aan het 

begin en eind van elke dag voor de slakken in hun eigen 

slakkenbakje. Aanwijzingen hiervoor staan in  

bijlage 1: ‘Zorgen voor je slak!’. Bespreek deze inf ormatie 

regelmatig met de leerlingen.  

 

Bij het oefenen in zorg is feedback van u erg belangrijk: 

- Hoe gaat het met jullie slakken? 

- Denk eens aan het verhaal van Spriet:  

Hebben de slakken alles wat ze nodig hebben?  

- Hebben jullie overal aan gedacht?  

- Wat mist er nog in het bakje? 

Daarbij gaat het om een evenwicht tussen enerzijds ruimte 

laten en anderzijds controle. 

 

 Materialen 

 

Naast een eigen slakkenbakje krijgt elk groepje: 

- een kaart met aanwijzingen voor de verzorging (instructie-

kaart ‘Zorgen voor je slak!’) 

- een glasplaat met standaard 

- een sproeif les, loep 

Deze materialen houdt het groepje gedurende de hele zorgperi-

ode bij zich. 

 

Les 1 
Slakkenbakken 

Doel en inhoud De leerlingen weten welke verzorging een slak nodig heef t en 

kunnen dit vertellen (eten, water, schuilplek). 

 

 Voorbereidingen  

 

- Zet een emmer met aarde, een emmer met grind en een 

emmer met blaadjes, takjes, stenen e.d. klaar.  

- U kunt er ook voor kiezen om de leerlingen deze materialen 

zelf te laten verzamelen voor deze les.  

- Kopieer het werkblad ‘slakkenwoorden’ als u dit wilt gebrui-

ken (bijlage 3). 

- Verzamel zelf  12 huisjesslakken of  v raag de leerlingen dit te 

doen. Slakken kunt u v inden op plaatsen waar het donker, 

koel en vochtig is. Bijvoorbeeld onder bladeren, bij de com-

posthoop of  tussen een stapel stenen in de tuin. 

 

 Materialen Materiaal uit de leskist: 
- 1 grote bak met 12 slakken 

- Plantenspuit  

- 6 kleine bakjes + 6 ‘dekseltjes’ 

- 6 instructiekaarten ‘Zorg goed voor je slakken!’  

- 6 kleine sproeif lesjes 

- Bijlage 3: ‘slakkenwoorden’ (kopieerblad) 

 

  Materialen waar u zelf voor moet zorgen: 
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- voedsel voor de slak: groene blaadjes (paardenbloem, 

madelief je, kool, sla), stukjes appel, rauwe aardappel, rot-

tende blaadjes 

- emmer met aarde, emmer met grind, emmer met blade-

ren, takjes en steentjes 

 

Lesopbouw Introductie: een 

eerste kennismaking  

 

(klassikaal) 

 

Zet de grote slakkenbak in het midden van de kring, zodat alle 

leerlingen de slakken goed kunnen zien. Geef de leerlingen 

ruim de tijd voor deze eerste kennismaking. Laat ze eerst een 

tijdje kijken, vervolgens nemen de leerlingen die dat willen een 

slak op de hand.  

  Inf ormatie over het hanteren van slakken v indt u in bijlage 1 

‘Zorgen voor je slak!’. 

 

Daarna bedenken de leerlingen wat ze al van slakken weten.  

 

  Laat de leerlingen ook over hun ervaringen met slakken 

vertellen. U kunt gebruik maken van de ‘slakkenwoorden’ (zie 

bijlage 3).  

 

Maak met de leerlingen uit groep 4 een woordveld over slak-

ken op het bord of  op een groot vel papier. Met de leerlingen 

uit groep 3 kunt u mondeling associëren.  

 

 Activitei t:  

een eigen slakken-

bak inrichten  

 

(in groepjes) 

Vertel het verhaal van Spriet (zie bijlage 2). 

 

Bespreek met de leerlingen wat een slak volgens hen nodig 

heef t (zie ook bijlage 1). 

 

Elk groepje krijgt een klein bakje. Laat de leerlingen eerst 

onderling overleggen wat ze nodig hebben voor het inrichten 

van hun eigen slakkenbakje. Daarna verzamelen ze die mate-

rialen (buiten of  klaargezet).  

 

Loop, als ze klaar zijn, samen de bakjes na en controleer of  in 

alle behoef ten van de slak voorzien is.  

 

Dan zetten elk groepje twee slakken in hun eigen bakje. Voor 

deze slakken zorgrn ze de komende periode.  

 

De leerlingen kunnen hun slakken een naam geven.  

Zorg ervoor dat elk groepje een stukje appel in het slakken-

bakje doet. De leerlingen kunnen hierop de volgende dag 

vraatsporen ontdekken (les 2).  

 

 Verwerking:  

werkblad slakken-

woorden  

 

(in groepjes) 

 

De groepjes gaan aan de slag met werkblad ‘slakkenwoorden’ 

(zie bijlage 3). 

Welke woorden horen bij een slak? Omcirkel die met groen.  

Welke niet? Omcirkel die met rood. 
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 Afronding:  

nabespreking  

 

(klassikaal) 

In de kring vertellen de leerlingen elkaar hun ervaringen.  

Wat vinden ze ervan om de komende tijd voor hun slakken te 

zorgen?  

Waar moeten ze elke dag op letten?  

 

Laat ze dit opschrijven (als ze dat kunnen) of geef  ze de 

instructiekaart ‘Zorg goed voor je slakken!’. 

 

Les 2  

Slakkenonder-

zoek 

Doel en inhoud De leerlingen kunnen lichaamsdelen van de slak benoemen en 

aanwijzen.  

Ze kunnen vertellen hoe een slak zich voortbeweegt, hoe hij 

ademt en wat en hoe hij eet. 

 

 Voorbereidingen  

 

Maak in alle zes de petrischaaltjes een meelpapje door 1 

theelepeltje meel met 1 theelepeltje water te mengen.  

Elk groepje krijgt een glasplaatje, een standaard, een loepje, 

een petrischaaltje met meelpapje en een kwastje.  

 

 Materiaal 

 

Materiaal uit de leskist: 
- 6 glasplaatjes 

- 6 houten standaards 

- 6 loepjes 

- 6 petrischaaltjes 

- 6 kwastjes  

- Voorraaddoosje met meel 

- 1 bakje met verschillende slakkenhuisjes (proef  8) 

- 1 rasp 

- 1 bakje met groeiserie slakkenhuisjes (proef  7) 

- Bijlage 4: Voorbeeldv ragen 

- Bijlage 8: instructiekaarten slakkenonderzoek (1 t/m 9) 

- Kaart ‘Zorg goed voor je slakken’ 

- Meel 

 

Materialen waar u zelf voor moet zorgen:  
- Zie beschrijv ing afzonderlijke proef jes (bijlage 5) 
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Lesopbouw Introductie: slakken 

beki jken  

(klassikaal) 

De leerlingen beginnen de dag met het bekijken van hun eigen 

slakken.  

Daarna bespreekt u met de leerlingen wat hen is opgevallen.  

- Waar zitten de slakken nu?  

- Waarom juist daar?  

- Kun je zien waar de slak geweest is?  

- Vind je slakkenpoep?  

- Welke kleur heef t dat?  

- Heef t de slak ergens van gegeten?  

- Bekijk goed het snijv lak van de appel. Wat zie je? 

 Laat de leerlingen raspsporen ontdekken.  

 De slak heef t in zijn mond een rasptong: hiermee 

 schraapt hij zijn voedsel naar binnen. 

 

 Activitei t: slakken-

onderzoek  

 

(klassikaal of in 

groepjes) 

 

U kunt kiezen voor gerichte proef jes en/of  voor vrije observa-

tie waarbij leerlingen v ragen stellen naar aanleiding van eigen 

waarnemingen. 

 

Proefjes (klassikaal of in groepjes) 

De proef jes worden in groepjes of  klassikaal uitgevoerd. Maak 

hiervoor een keuze uit de lijst in bijlage 5. Proef  7, 8 en 9 zijn 

niet geschikt voor een klassikale aanpak i.v .m. onvoldoende 

materiaal. 

 

  Bij het werken in groepjes moeten ze wel de instructie kunnen 

lezen en begrijpen. De antwoorden staan op een dubbelzijdige 

antwoordkaart. 

Bij de klassikale aanpak kan elk af zonderlijk proef je direct 

worden nabesproken. 

 

  - Vrije observatie (klassikaal)  
De leerlingen maken het glasplaatje vochtig met de sproeif les 

en zetten voorzichtig één van de slakken erop. Zet de glas-

plaat in de standaard, zodat ze de slak van alle kanten goed 

kunnen bekijken.  

Vraag de leerlingen wat hen opvalt. Zijn de leerlingen snel 

uitgekeken en uitgepraat? Stel dan zelf  vragen, voorbeeldv ra-

gen staan uitgewerkt in bijlage 4. 

 

 Afronding:  

nabespreking  

 

(klassikaal) 

Hou een klassikale nabespreking na het zelf standig werken 

met de instructiekaarten. Demonstreer bij de nabespreking 

van proef je 6 (Hoe eet een slak?) de werking van rasptong 

met een rasp en een stuk appel. 

 

 Opmerking 

 

Zorg aan het eind van deze dag voor ander voedsel. Laat de 

leerlingen deze keer een petrischaaltje met een meelpapje in 

de slakkenbakjes zetten. De overgebleven groene blaadjes en 

de appelresten moeten ze weghalen. De volgende dag zullen 

de leerlingen witte poepsliertjes v inden. De kleur van het 

voedsel bepaalt namelijk de kleur van de slakkenpoep. 
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Les 3 

Slakken 

huiswerk 

(in de klas) 

Doel en inhoud  

 

 

 

Voorbereidingen 

De leerlingen verwerken de opgedane kennis en passen het 

toe in verschillende creatieve opdrachten. Daarna doen de 

leerlingen nog allerlei ‘slakkenspelletjes’. 

 

Maak een keuze uit de activiteiten die bij deze les beschreven 

staan. 

Kopieer de werkbladen en verzamel de benodigde materialen. 

 

 Materialen 

 

Materialen uit de leskist: 

- werkblad 2: ‘Waar doet een slak het mee?’  

- werkblad 3: ‘Teken een slak’ 

Materialen waar u zelf voor moet zorgen:  
- zie beschrijv ing activ iteiten 

 

Lesopbouw  Introductie: slakken 

beki jken  

Zie introductie bij les 2.  

 

Activiteiten Werkbladen Werkblad 2: ‘Waar doet een slak het mee?’  

De opdracht staat op het werkblad. 

Werkblad 3: ‘Teken een slak’ (keuze uit 3 versies) 

Kijk goed naar de tekening van de slak. Hij is nog niet hele-

maal af . Teken erbij wat je mist. 

 

 Knutselen Slakkenspoor 
Materiaal:  

zwart papier, tekenpapier, aluminiumf olie, kleurpotloden of 

viltstiften, lijm 

 

  Opdracht: 

Teken een slak op tekenpapier en knip hem uit (of  gebruik de 

slak uit werkblad 2). Plak de slak op zwart papier. Niet in het 

midden maar aan de rechter- of linkerkant, zodat het kopje 

van de slak iets over de rand van het papier uitsteekt. Dit 

geef t een leuk ef f ect; nu lijkt het of de slak van het papier 

afwandelt. Achter de slak is nu voldoende ruimte om een 

slijmspoor te plakken. Knip een dunne reep aluminiumf olie en 

plak deze als een kronkelspoor achter de slak. Vooral op zwart 

papier komt het zilveren spoor goed tot zijn recht.  

 

Ook van ander zilverachtig materiaal zijn sporen van slakken 

te maken, bijvoorbeeld van zilverdraad, zilverwol of  zilverglit-

ter. 

 

  Slakkenrestaurant (collage) 

Materiaal:  

Tijdschrif ten met plaatjes van eten, f olders van supermarkten, 

tekenvel (A3), werkblad, schaar en lijm. 

Opdracht:  

Knip de slak van werkblad 2 uit en plak hem midden op het 

tekenvel. Zoek in de tijdschrif ten naar etenswaren. Knip alleen 

uit wat een slak lekker v indt. Plak de plaatjes rondom de 

tekening van de slak. 

 

  Slak van klei 

Materiaal:  

klei, lucif ers 
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Opdracht:  

Rol een slang van klei. De slang is aan de ene kant dik, en 

naar de andere kant toe steeds dunner. Rol de kleislang op als 

een slakkenhuis. Het kan op verschillende manieren, net als 

bij de echte slakkenhuizen. Bijvoorbeeld in de vorm van een 

torentje. In dat geval begin je onderaan met het dikke uiteinde 

en eindig je bovenop met het dunne uiteinde. Als u een plat 

slakkenhuisje wilt maken (spiraalvorm) begin dan in het mid-

den met het dunne uiteinde, en werk naar buiten toe.  

  Is het huisje klaar, dan moet er nog een voet geboetseerd 

worden waar het huis op vastgezet wordt. Dan nog de voel-

hoorns (bijvoorbeeld van lucif ers met zwavelkopjes) aanbren-

gen. Klei alles goed aan elkaar. Nog beter is het om de hele 

slak uit een stuk op te bouwen; dus geen losse onderdelen aan 

elkaar te ‘plakken’. 

 

  Dubbele spiraal tekenen 
Materiaal:  

behang, wascokrijt 

 

Opdracht: 

Teken met beide handen tegelijk twee slakkenhuizen (spiralen) 

op het bord. 

 

Varieer de opdracht: 

1. Beide spiralen linksom óf  rechtsom. 

2. Spiralen tegengesteld: één linksom en één rechtsom. 

3. Beide spiralen van binnen naar buiten óf  van buiten naar 

binnen. 

 

Spiralen tegengesteld: één van binnen naar buiten en de ander 

van buiten naar binnen (voor zeer vaardige leerlingen). De 

kinderen kunnen meerdere spiralen tekenen en de spiralen 

vergelijken. 

 

 Afronding: nabe-

spreking (klassikaal) 

Bespreek wat de leerlingen van het project vonden, wat ze 

geleerd hebben, wat ze nu van slakken vinden en of  ze nu 

anders tegen slakken aankijken. 

 

Spelletjes Voorbereiding Maak een keuze uit de spelletjes en leg ze klaar. Bij elk spel 

hoort een instructiekaart. De leerlingen werken in kleine groep-

jes en rouleren. Leg één of  twee spelletje extra klaar voor als 

een groepje moet wachten. Bij sommige spelletjes speelt elk 

kind voor zichzelf , en komen de leerlingen van het groepje één 

voor één aan de beurt. Bij andere spelletjes spelen de leerlin-

gen samen. Leg bij elke activ iteit kort uit wat de bedoeling is. 

De leerlingen kunnen het nog eens nalezen op de instructie-

kaarten.  

 

  1. Kijken als een slak 
materiaal ui t de leskist:  

Slakkenoogbril 

 

opdracht:  
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De leerlingen zetten om de beurt zo’n ‘slakkenoogbril’ op en 

proberen zonder ergens tegenaan te botsen door het lokaal te 

lopen. 

Slakken zien niet veel. Eigenlijk alleen het verschil tussen licht 

en donker. Net als door een ‘slakkenoogbril’. 

  
2. Voelkist 

materiaal ui t de leskist: 

Voelkist, twee sokken en 8 voorwerpen om te voelen. Leg de 

8 losse voorwerpen in de voelkist. Sluit het deksel. Leg de 2 

sokken vóór de voelkist op taf el. 

 

opdracht:  

De leerlingen proberen te raden welke voorwerpen er in de 

voelkist liggen, door alleen te voelen. De handen zijn te verge-

lijken met de kleine voelhorens van de slak. Daarvoor moeten 

ze wel eerst de twee sokken over hun handen schuiven.  

De kleine voelhorens van de slak zijn erg gevoelig. Daarmee 

vindt een slak zijn weg. 

 

  
3. Slakkenslijm-race 
materiaal ui t de leskist: 

speelbord, 4 slakjes, dobbelsteen, gel  

Zet het speelbord rechtop op tafel. 

 

opdracht:  

In dit spel klimmen de slakken van de leerlingen m.b.v . gel 

(slijm) tegen een speelbord op.  

Slakken maken slijm. Dit slijm beschermt de slak maar is ook 

als een soort plakmiddel; een slak kan omhoog en omlaag 

kruipen zonder dat hij valt!  

 

  
4. Slakkenspiraal 
materiaal ui t de leskist: 

Slakkenspiraal  

 

opdracht:  

De leerlingen volgen met een staaf  de spiraal van een slak-

kenhuis. Ze mogen de spiraal niet raken. Wanneer ze de draad 

wel raken gaat een rood lampje branden en beginnen ze op-

nieuw. 

 

 

 

 

  
5. Slakkenhuispuzzel 
materiaal ui t de leskist: 

slakkenhuispuzzel (9 stukjes) en zandloper. Leg de 9 stukjes 

op tafel en zet de zandloper ernaast. 

 

opdracht:  

De leerlingen proberen, binnen een bepaalde tijd (zandloper), 

een  puzzel van een slakkenhuis te maken. 
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6. Fotospel 
materiaal ui t de leskist: 

2 sets van elk 6 f oto’s. Leg de f oto’s van set 1 links, en de 

f oto’s van set 2 rechts op taf el. 

 

opdracht:  

Set 1 bestaat uit zes f oto’s van zes verschillende dieren. Set 

2 bestaat uit zes f oto’s waarop een klein stukje van diezelf de 

dieren te zien is. De leerlingen zoeken uit beide sets de f oto’s 

die bij elkaar horen. 

 

  7. Slakkenwinkel 
materiaal ui t de leskist: 

Spelbord slakkenwinkel  

 

opdracht:  

In de slakkenwinkel is eten uitgestald. De leerlingen bedenken 

samen wat een slak wel en niet eet. Als ze met de staaf  de 

knopjes bij de plaatjes aanraken gaat er een lampje branden. 

Een groen lampje: de slak eet het wel, een rood lampje: de 

slak het niet eet.  

De leerlingen proberen zo vaak mogelijk ‘groen’ te scoren 

(maximaal 4 keer), bij ‘rood’ zijn ze af . 

 

  
8. Wie is het? 
materiaal ui t de leskist: 

spel ‘Wie is het?’ 

 

opdracht:  

Dit spel speel je volgens de normale regels, maar nu met 

slakken. 

 

  
9. Slakkenmemory 
materiaal ui t de leskist: 

slakkenmemory  (40 kaartjes) 

 

opdracht:  

Speel dit spel net als het gewone memoryspel. Makkelijker 

wordt het spel als er minder paren plaatjes worden aangebo-

den. 

 

  
10. Voel het slakkenhuis 
materiaal ui t de leskist:  

zwarte doek en voorwerpen voor ‘voel het slakkenhuis’ (7 

stuks). Leg de voorwerpen op taf el met een doek er overheen. 

 

opdracht:  

Door goed te voelen op de doek (niet onder de doek!) raden de 

leerlingen welk voorwerp onder de zwarte slakkendoek het 

slakkenhuis is.  

 

  
11. Vijanden van de slak 

materiaal ui t de leskist:  
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speelbord, 2 duwstokjes, 2 houten slakjes 

 

opdracht:  

Het speelbord is een tuin met verschillende vijanden van de 

slak die magnetisch zijn en de slak aantrekken. De leerlingen 

duwen met een stokje hun slak naar de andere kant van de 

tuin. Is de slak bij een vijand dan zijn ze niet meer verder te 

krijgen. Met een boog erom heen dus! 

 

Afronding werken 
met leskist  
Slakken 

 De slakken gaan terug in de grote bak. Alle bakjes worden 

schoon- en drooggemaakt.  De leerlingen nemen af scheid van 

de slakken. Het project is af gelopen en de slakken gaan naar 

buiten. Zet de slakken in een plantsoen. 

 

 Materiaal  schoon en 

droog terug in kist 

Doe alle materialen weer schoon en droog in de leskist. Aan de 

hand van de inhoudslijst aan de binnenkant van de deksel 

kunt u controleren of  er niets ontbreekt. Meld bij het inleveren 

van de kist als er materialen ontbreken of  stuk zijn.  

 

 Evaluatieformul ier In de leskist vindt u een evaluatief ormulier. Wilt u deze na 

afloop van de les invullen en terug in de kist doen. Dank u! 

 

Bijlagen  1. Zorgen voor mijn slak! 

2. het verhaal van spriet 

3. slakkenwoorden 

4. voorbeeldvragen 

5. proef jes 

6. achtergrondinf ormatie 
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Bijlage 1 ‘Zorgen voor je  slak!’ 

Tijdens dit project w erken de leerlingen met levende dieren. Het is belangrijk dat zij w eten hoe ze 

met de dieren om moeten gaan en w elke zorg de dieren nodig hebben.  

Aanwijzingen voor omgaan met slakken: 

- Til de slak voorzichtig op aan het huisje; niet te hard trekken. 

- Als de slak zich vastzuigt aan de w and van de bak, sproei hem dan flink nat en probeer hem 

w at opzij te schuiven; hij laat dan makkelijker los. Natsproeien helpt ook om hem uit zijn huisje 

te laten komen. 

- Wanneer je de slak op je hand zet, maak dan eerst je hand een beetje vochtig. 

- Wanneer je de slak aan w ilt raken, doe dat dan met een natte vinger. Op die manier bestaat 

er de minste kans op beschadiging van de huid. 

- Wanneer een slak schrikt, trekt hij zich terug in zijn huisje. Je kunt een slak daarom het beste 

rustig benaderen. Zodra een slak zich niet prettig voelt verdw ijnt hij in zijn huisje en valt er 

niet veel te ontdekken. 

- Geduld is belangrijk! 

Aanwijzingen voor het inrichten van een slakkenbak 

Slakken houden van een vochtige omgeving. Regelmatig sproeien is dus belangrijk. Maar let op 

dat de ondergrond niet te nat w ordt.  

- Laat de leerlingen eerst een laagje grind op de bodem leggen. Dit voorkomt dat de aarde na 

het sproeien te nat w ordt. 

- Op het grind komt een laagje aarde van ongeveer 3 cm. 

- Vervolgens kunnen de leerlingen losse blaadjes, takjes en stenen in het bakje leggen. De 

slakken hebben dan de mogelijkheid om w eg te kruipen w anneer de lucht te droog w ordt. 

- Als het bakje klaar is kunnen de slakken er in. 

- Vergeet het bakje niet af te sluiten! 

- Wanneer dat bakje niet op het tafeltje van de leerlingen kan blijven staan, kunnen ze de na-

men van de slakken op een papiertje schrijven en dit papiertje met plakband dat geen vlekken 

achterlaat (Scotch, Magic Tape) op het bakje bevestigen. Gebruik geen stickers, die zijn moei-

lijk te verw ijderen. 

Aanwijzingen voor het verzorgen van slakken 

- Slakken hebben een vochtige, koele omgeving nodig. Sproei de aarde tw eemaal per dag heel 

licht vochtig met de plantenspuit. Maak de aarde niet te nat!  

- Bij w arm w eer ook de w anden van de bak licht sproeien. De slakkenbak mag nóóit in de volle 

zon staan. Dan drogen de slakken uit en gaan ze dood. 

- Slakken houden van appel, sla, andijvie, koolsoorten, rauw e aardappel, verse (paarden-

bloem)blaadjes, madeliefjes en tuinafval (rottende blaadjes).  

- Leg niet te veel verschillend voedsel in één keer in de bak. Het is dan de volgende dag minder 

goed te zien w aar de slakken w el en niet van gegeten hebben.  

- Wanneer u bij het stukje appel zorgt voor een scherp snijvlak zijn de raspsporen de volgende 

dag goed te zien! 

- Verw ijder viezigheid (slakkenpoep en verrot f ruit) met een papiertje. 

- Sluit de bak goed af ! 
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Bijlage 2 Het v erhaal v an Spriet 

Spriet heeft de tijd (Uit: “Ergens onder een blaadje” van Ditte Merle) 

“Ik zie een slak! 

Hij heef t een mooi huisje op zijn rug. 

Oma, kom eens kijken!” 

Oma loopt naar Fien toe. 

Ze w il de slak graag zien. 

“Wat een mooi beestje,” zegt ze. 

“Het is een echte tuinslak.  

Daar zijn er veel van. 

Deze is geel met zw art.” 

Oma pakt de slak voorzichtig op. 

Ze geef t hem aan Fien. 

“Bekijk hem eens van dichtbij.” 

Fien zet de slak op haar hand. 

De slak schrikt. 

Hij kruipt vlug in zijn huisje. 

Oma en Fien zien niet veel meer. 

“Een slak verstopt zich altijd als er gevaar is,” zegt oma. 

“Hij is bang voor ons.” 

“Slakje, kom eens uit je schelp! 

Oma en ik w illen je zien.” 

Na een poosje komt het kopje te voorschijn. 

Fien ziet een kop met sprieten. 

Ze zegt: “Ik noem hem Spriet. 

Die naam past bij hem. 

Dag Spriet!” 

Oma en Fien gaan met Spriet in de schaduw  op het gras zitten. 

Een slak houdt niet van zon. 

Zijn huid w ordt er droog van, 

zo droog als papier. 

Dan gaat de slak dood. 

Hij zoekt steeds een vochtig en koel plekje. 

Onder blaadjes. Of  in een holletje tussen stenen. 

Als het regent, 

komt hij uit zijn schuilplaats. 

Ook ’s nachts gaat hij op pad. 

Dan zoekt de slak zijn kostje bij elkaar. 

“Wat vindt Spriet lekker, oma?” 

“Hij lust het liefst een f ris groen blaadje. 

Ook sappig fruit smaakt hem goed. 

Zijn tong is heel ruw . Er staan w el duizend tandjes op. Hij schraapt het eten naar binnen.” 

“Hij heef t dus een rasp in zijn mond, 

hè oma?” 

‘”Ja Fien, dat klopt.” 

Wil je de rasp eens horen? 

Geef  de slak een stukje appel. 

Dan hoor je hem raspen. 
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“Kijk,” zegt Fien. 

“Heel zijn lijf  steekt uit het huisje. 

Wat smult hij!” 

 

 

“Hoe w orden babyslakjes geboren?” vraagt Fien. 

“Ze komen uit een eitje” legt oma uit.  

De grote slak legt zijn eitjes in een kuiltje in de grond.  

Na een tijdje kruipen daar hele kleine slakjes uit. 

Elk slakje heef t meteen een huisje op zijn rug. 

Dat huisje is niet groot. 

Als het slakje gaat eten, groeit zijn lijf . 

Maar het huisje is nooit te klein. 

Het groeit mee. 

Steeds komt er een stukje huis bij. 

Elke keer een ribbeltje. 

Dat w ordt door de huid van de slak gemaakt. 

Het huisje beschermt de slak 

het hele jaar door. 

Fien en oma staan op uit het gras 

en lopen verder. 

Ze houden van de tuin. 

Er is zoveel te zien 

en zoveel te horen te ruiken en te horen. 

Opeens valt er een druppel op Fiens neus, 

en nog één, en nog één… 

Fien en oma hadden de donkere w olken 

niet gezien. 

Zo druk hadden ze het. 

Ze gaan vlug naar binnen 

en trekken de deur achter zich dicht. 

Ze houden niet van een buitje. 

Maar Spriet w el! 

Hij gaat zijn huisje uit. 

Hij is blij met de regen.
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Bijlage 3 Slakkenwoorde n  
GROEN hoort bij slak en ROOD hoort niet bij slak 

Slakkenwoorden 

mooi gewoon eng rustig 

lelijk rond nuttig knap 

snel nat slap eetbaar 

lief apart ruw week 

sterk recht vriend zacht 

glibberig droog groot slim 

vies lastig stil harig 

langzaam lelijk glad hard 

zwak stevig vriendin dom 

koud warm klein vies 

plakkerig    
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Bijlage 4 Voorbeeldvragen 

Huisje 
Hebben alle slakken een huisje? 

 

 

Kan een slak zijn huisje verlaten, kan 

hij verhuizen? 

 

 

Waar heef t hij dat huisje voor nodig? 

 

 

 

Handig een huisje op je rug. 

Maar soms ook lastig. Wat zijn de 

nadelen? 

 

Heeft het huisje een deur? 

 

 

 

Als de slak uit zijn huisje tevoorschijn 

is gekomen, is het huisje dan hele-

maal leeg?  

 

Lichaam 

Waar zit de kop van de slak? 

 

 

Heeft de slak een staart? 

 

 

Waar zit de mond van de slak? 

 

Huisjesslakken dragen een huisje, naaktslakken niet. Het is niet zo dat 

de naaktslak zijn huisje verloren heef t; het is een andere soort. 

 

Nee, de slak is met zijn huisje vergroeid. Een deel van de slak zit altijd 

in het slakkenhuis (o.a. hart, darmen, longen). Als je een leeg slakken-

huisje vindt betekent het dat de slak dood is. 

 

Het huisje geef t steun en bescherming.  

De slak is een weekdier en heef t geen botten zoals wij.  

Door in zijn huisje te kruipen kunnen zijn v ijanden hem geen kwaad 

doen. Het huisje beschermt ook tegen uitdroging en kou. 

 

Een huisje op je rug is zwaar. De slak is dan ook niet zo snel; hij doet 

alles in een slakkengangetje. Ook kan hij niet meer door kleine gaatjes 

of  gangetjes kruipen; het huisje zit dan in de weg. 

 

Ja, de slak kan het huisje af sluiten met een dekseltje dat hij zelf maakt 

(van slijm of kalk). Dat doet hij echter alleen als hij zich voor langere 

tijd wil terugtrekken, bijvoorbeeld in de winter. 

 

Nee, in het huisje zitten de meeste inwendige organen zoals longen, de 

darmen en het hart. 

 

 

 

Vooraan; de rest van het lichaam wordt de voet genoemd. De kop zit 

dus vast aan de voet! De grens is niet duidelijk.  

 

Nee, maar de achterkant van de voet wordt wel het staartdeel van de 

voet genoemd. 

 

Aan de onderkant van de kop. 

 

Heeft de slak ook een neus? 

 

Nee; een slak kan niet ruiken maar wel proeven (kleine voelhorens). 

 

Waar zitten de ogen van de slak? 

 

Boven op de grote voelhorens. Slakken zien echter niet veel. Ongeveer 

net zoveel als een mens die door een overtrekpapiertje kijkt. Eigenlijk 

ziet een slak alleen het verschil tussen licht en donker. 

 

Wat doet de slak met de onderste 

voelhoorns? 

 

 

 

Heeft een slak oren? 

 

Voelen en proeven. Zijn kleine voelhorens doen hetzelf de als onze 

handen en tong. Om zijn weg te v inden maakt de slak gebruik van deze 

voelhorens, waarmee hij de ondergrond af tast. Ze zijn erg gevoelig! 

 

Nee (de kleine voelhorens kunnen wel trillingen opvangen). 

 

Ademen slakken? Kun je dat zien? 

 

Ja, maar niet v ia de mond! Ze ademen door een kleine ademopening 

aan de rand van de schelp. Deze opening gaat regelmatig open en 

dicht. Als je goed kijkt kun je hem v inden. Net achter de ademopening, 

binnen in de schelp, bev inden zich de longen 

 

Poepen slakken? 

 

Ja, maar het poepgaatje zit niet op de plaats waar je het misschien zou 
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verwachten. Het zit aan de rand van de schelp, naast de ademopening. 

Het is niet te zien, behalve als er een sliertje poep onder de schelprand 

uitkomt. Een slak kan dus uit zijn kop poepen! 

 

Zijn er mannetjes- en vrouwtjesslak-

ken? 

 

Nee; een slak is mannetje en v rouwtje tegelijk. Als ze paren bevruchten 

ze elkaar. Beide partners leggen eitjes. 



Slakken Groep 3 + 4 blz. 22 

 

Bijlage 5 Proefjes 

Nb: proefje 10 w ordt klassikaal uitgevoerd. Hiervan is geen losse instructiekaart aanw ezig. 

 

1. Slak, slak, kom uit je huisje 

Maak je hand een beetje nat met het sproeif lesje. Zet een slak op je hand. 

Raak zijn lange voelsprieten voorzichtig aan met een natte vinger. De slak kruipt nu in zijn huisje. 

Pak de slak op en draai hem om. Je ziet nu de opening van zijn huisje. 

Sproei de slak een beetje nat. Wacht tot hij w eer uit zijn huisje komt. 

Kijk goed w at er gebeurt; Vertel elkaar w at je ziet. 

Welk deel van de slak komt als eerste naar buiten? Wat komt als laatste naar buiten?  

 

 

 

 

 

2. Ogen op steeltjes 

Maak je hand een beetje nat met het sproeif lesje. Zet een slak op je hand.  

Verstopt hij zich in zijn huisje? Sproei hem dan een beetje nat. Wacht tot hij uit zijn huisje komt. 

Kijk goed naar de lange voelhoorns. De zw arte puntjes aan het topje zijn de ogen. Een slak heef t 

ogen op steeltjes! 

Maak je vinger nat. Raak met die natte vinger heel voorzichtig zijn lange voelhorens aan. Wat 

gebeurt er?  

 

 

 

 

 

3. Hoe ademt een slak? 

Maak je hand een beetje nat met het sproeif lesje.  

Zet een slak op je hand. Sproei hem een beetje nat.  

Wacht tot hij uit zijn huisje komt.  

Pak de slak bij zijn huisje op. 

Zoek naar een klein gaatje bij de ingang van zijn huisje. 

Dat is de ademopening. Het gaatje gaat open en dicht. Dat gaat heel langzaam. Het duurt onge-

veer 10 tellen voor het gaatje open gaat. Het blijf t even open. Dan gaat het w eer dicht. Je moet 

dan 10 tellen w achten voor het gaatje w eer open gaat.  

Je hebt dus w el w at geduld nodig om de ademopening te vinden! 

 

 

 

 

4. Slakkengang; hoe komt een slak vooruit?  

Maak het glasplaatje vochtig met het sproeif lesje. Zet er een slak op. 

Zet het glasplaatje in de standaard.  

Wacht tot de slak gaat lopen. Kijk dan goed naar de onderkant van de voet.  

Gebruik een loep. Neem de tijd!  

Wat zie je? Hoe gaat een slak vooruit? Waar lijkt dat op? 

 

 

Een slak komt altijd op dezelfde manier uit zijn huisje. Eerst verschijnt het staartgedeelte van de 

voet. Langzaamaan ‘golft’  de rest van de voet naar buiten. Als laatste verschijnt het kopje, 

waarna hij tenslotte al zijn voelhorens naar buiten stulpt. 

Een slak heeft heel bijzondere ogen. Ze staan op steeltjes (tentakels of voelhorens) en de slak 

kan ze intrekken als hij zich bedreigd voelt. De voelhorens met de ogen verdwijnen dan in de 

kop van de slak. Als de kust weer veilig is dan steekt hij zijn voelhorens weer uit. 

Slakken ademen niet door de mond maar via een ademopening. De longen van de slak bevinden 

zich in de schelp en staan met de buitenlucht in verbinding via die ademopening. 

Aan de onderkant van de voet zijn golfjes te zien. Dat zijn spierbewegingen. De voortbeweging 

is te vergelijken met een rupsband of een roltrap. Slakken lopen niet, ze schuiven als het ware 

over de ondergrond.  
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Slakken Groep 3 + 4 blz. 24 

5. Slakkenspoor 

Extra materiaal: 

• stevig zw art papier 

Haal een slak uit je bakje. Zet hem op je hand. Sproei hem een beetje nat. Zet de slak op het 

zw arte papier. Wacht tot hij vooruit gaat. Wat zie je nu achter de slak op het zw arte papier?  

 

 

 

 

 

 

6. Hoe eet een slak? 

Extra materiaal: 

• kw astje 

• petrischaaltje met meelpapje (meng 1 theelepeltje meel met 1 theelepeltje w ater)  

Smeer met een kw astje een klein beetje van een meelpapje op het glasplaatje.  

Zet een slak in de buurt van het meelpapje. Zet het glasplaatje in de standaard. 

Wacht tot de slak van het meelpapje gaat eten. 

Kijk met het loepje naar de onderkant van de slak. Kun je de mond zien?  

Kun je zien hoe de slak eet? 

 

 

 

 

 

7. Slakkenhuisjes groeien mee 

Extra materiaal uit de leskist: 

• bakje met grote en kleine slakkenhuisjes 

Deze slakkenhuisjes zijn allemaal van dezelfde slakkensoort.  

Toch zijn er kleine en grote huisjes. Hoe kan dat? 

Leg een rij van klein naar groot. Kijk goed naar de huisjes: w at zie je?  

Voel met je vinger: w at voel je?  

Hoe groeit een slakkenhuisje? 

Op de instructiekaarten zie je 3 stripverhalen. 

Ze laten zien hoe een slakkenhuis groeit. 

Er is maar 1 verhaal goed.  

Welke verhaal is dat? (verhaal 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voortbewegen gaat gemakkelijk en soepel dank zij een slijmlaag die de slak zelf maakt. 

Daardoor wordt het mogelijk om over een harde of scherpe ondergrond te schuiven zonder dat 

de voet beschadigt. Een slak kan zich zonder problemen over scherpe stekels of scherpe 

steentjes bewegen. Een kruipende slak laat een slijmspoor achter. Dat is goed te zien op het 

De mond van de slak bevindt zich aan de onderkant van de kop. Binnen in de mond zit een 

bewegende plaat met rijen tandjes. Deze ‘tong’  werkt als een rasp, die het voedsel als het 

ware naar binnen schraapt. Als je goed kijkt kun je die schrapende beweging zien. 

Als slakjes uit hun eitje kruipen hebben ze allemaal al een huisje. Het is nog erg klein en door-

schijnend en zal nog veel moeten groeien. Een slak kan zijn huisje niet verlaten. Wanneer je 

een leeg slakkenhuisje vindt weet je dat de slak dood is. Een klein huisje is dus van een jong 

slakje geweest. Een groot huisje was van een oude slak. 

 

Het slakkenhuisje is gemaakt van kalk. Als je goed kijkt zie je allemaal ribbeltjes naast elkaar. 

Je kunt het misschien ook voelen. Dit zijn groeirandjes. Als een slakje groeit, groeit het huisje 

mee door dat er telkens een ribbeltje bijkomt. Er wordt iedere keer weer een nieuw randje kalk 

aan de buitenrand van het huisje afgezet. Zo wordt het steeds groter.  

Als de slak uitgegroeid is maakt hij rondom de opening nog een harde rand aan, die wat naar 

buiten uitsteekt. Het huisje is nu helemaal klaar. 

 

Als het slakkenhuisje groeit, neemt ook het aantal windingen toe. Bij een jong slakje heeft het 

huisje twee windingen. Bij een volwassen slak telt het huisje vier tot vijf windingen. 

Bij sommige slakken vind je zwarte strepen op de schelp. Deze strepen zorgen ervoor dat de 
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8. Ordenen van slakkenhuizen  

Extra materiaal uit de leskist: 

• bakje met lege slakkenhuisjes 

Niet alle slakkenhuisjes zijn hetzelfde.  

Welke slakkenhuisjes horen bij elkaar? Maak groepjes. 

Wat voor groepjes maken jullie? Vertel dit aan je meester of  juf . 

 

 

 

 

 

9. Buiten slakken zoeken 

Je gaat buiten slakken zoeken. 

Vind je een slak? Zet dan een streepje in de tabel.  

Let goed op w aar je de slakken vindt. 

 

 

Waar?    Hoeveel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Welke slak is het snelst? (klassikaal: geen instructiekaart) 

Extra materialen: 

• klok of  horloge met duidelijke secondew ijzer 

• vellen papier (A4) 

• potloden 

• linialen 

Elk groepje zet een slak op een vel papier en laat hem lopen. 

U kijkt op de klok. 

Als de secondew ijzer bovenaan staat roept u “START”. 

Op dat moment zet één kind uit elk groepje een streepje aan de achterkant van de slak.  

Bij de punt van de staart dus. 

Als de w ijzer w eer bovenaan staat roept u “1 MINUUT” 

Elk groepje zet opnieuw  een streepje bij de staartpunt. 

Doe hetzelfde na 2, 3, 4, en 5 minuten. 

Er staan nu 6 streepjes op het papier. 

In het gras  

Op de stoep  

Op een muur  

In een struik  

Tussen de blaadjes  

Op de stam van een boom  

Tussen de stenen  

In de zandbak  

De leerlingen kunnen de huisjes op verschillende manieren ordenen, bijvoorbeeld naar grootte, 

aantal windingen, kleur of strepenpatroon. De kleur en het strepenpatroon zegt iets over de 

soort (zie achtergrondinformatie). Het aantal windingen en de grootte hangen af van de soort 

maar ook van de leeftijd (jonge of volwassen slak).  

Zijn de slakken makkelijk te vinden? 

Of  hebben ze zich verstopt? 

Waar vind je veel slakken? 

Waar vind je geen slakken? 

Slakken vind je vooral in een vochtige omgeving met veel schaduw. Met droog, zonnig weer 

trekken de slakken zich terug op beschutte plekjes waar het vochtig en koel is. Dus onder 

stuiken en tussen bladeren en stenen.  
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Zet na afloop de slakken w eer terug in de bakjes.  

Meet hoeveel centimeter de slak in vijf  minuten gekropen heeft.  

(van het eerste tot het laatste streepje). 

Welke slak is het snelst? 

Bijlage 6 Achte rgrondinformatie  
Zie ook het boek ‘De slak’ (leskist) 

Verschillende soorten slakken 

We kunnen de slakken onderverdelen in landslakken en w aterslakken. Bij de landslakken kun je 

vervolgens onderscheid maken tussen huisjesslakken en naaktslakken. 

Wij hebben in dit programma gekozen voor huisjesslakken omdat naaktslakken moeilijker te hou-

den zijn. Naaktslakken missen de bescherming van het huisje en drogen gemakkelijker uit.  

De meest voorkomende huisjesslakken zijn de tuinslak (ook w el veldslak genoemd), de heester-

slak en de segrijnslak. De w at grotere w ijngaardslak komt alleen in Zuid Limburg voor. 

Leefwijze 

De slak is een w eekdier. Een w eekdier heef t een zacht lichaam en droogt gemakkelijk uit. Veel 

w eekdieren hebben een schelp die het lichaam beschermt tegen beschadiging en uitdroging. 

Slakken vind je vooral op schaduw rijke, vochtige plekjes bijvoorbeeld onder struiken en bladeren. 

Huisjesslakken komen alleen voor op bodems met voldoende kalk. De kalk is nodig voor de op-

bouw  van het huisje. 

In de w inter, en ook in perioden van grote droogte, trekken slakken zich terug. Ze kruipen in 

afvalhopen of  onder een dikke laag bladeren. De opening van het huisje w ordt dan afgesloten 

met een dekseltje dat de slak zelf  maakt van slijm of  kalk. 

Bouw 

Het lichaam van de slak bestaat uit tw ee delen: de voet en de ingew andzak. De ingew andzak 

blijf t altijd in het huisje en bevat de meeste inw endige organen zoals de darmen, de longen en het 

hart.  

De voet is het deel dat zich buiten de schelp kan bevinden. Het voorste gedeelte w ordt de kop 

genoemd. De grens tussen de kop en de rest van de voet niet duidelijk.  

Aan de onderkant van de kop zit de mond. Binnen in de mond bevindt zich een bew egende plaat 

met rij tandjes. Deze ‘tong’ w erkt als een rasp, die het voedsel als het w are naar binnen 

schraapt. 

De meeste huisjesslakken hebben tw ee paar tentakels of  voelhoorns. Het langste paar draagt de 

ogen. Slakken zien maar w einig; ze kunnen alleen veranderingen in lichtsterkte w aarnemen. De 

kleine tentakels bevatten heel gevoelige tastzintuigen. 

Voortbeweging 

Een slak schuif t of  glijdt over de ondergrond. Aan de onderkant van de voet zijn golfjes te zien. 

Dat zijn spierbew egingen. De voortbew eging is te vergelijken met een rupsband. Dit gaat gemak-

kelijk en soepel dank zij een slijmlaag die de slak zelf  maakt. De slijmlaag maakt het mogelijk om 

over een ruw e ondergrond te schuiven zonder dat de voet beschadigt. Het dient ook als hecht-

middel. Een slak kan recht omhoog of  omlaag bew egen zonder dat hij valt. Een voortbew egende 

slak laat een slijmspoor achter.  

Ademhaling 

De longen van de slak bevinden zich in de schelp. Ze staan via een kleine opening in verbinding 

met de buitenlucht. Via deze ademopening, die aan de schelprand te vinden is, haalt de slak 

adem. De opening gaat heel regelmatig open en dicht. 
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Voortplanting 

De meeste slakken zijn tw eeslachtig, dat w il zeggen zow el mannelijk áls vrouw elijk. Maar om 

eitjes te kunnen leggen moeten slakken w el paren. Ze bevruchten elkaar. Ongeveer zes tot acht 

w eken na de paring leggen beide slakken tw intig tot dertig eitjes in een kuiltje in de grond. 

Na ongeveer drie w eken komen de slakkeneitjes uit. De slakjes hebben allemaal al een huisje. In 

het begin zijn het lichaam en het huisje doorschijnend. Het huisje groeit met de slak mee en w ordt 

steeds steviger.  
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Voedsel 

Slakken eten vergane plantendelen (afgevallen rottend blad) en groene blaadjes.  

Vijanden 

De mens en de lijster zijn de grootste vijanden van de slak. De lijster pakt de slakkenhuisjes op 

met zijn snavel en slaat de schelp kapot tegen een steen, w aarna hij het zachte vlees uit het 

verbrijzelde huisje haalt. Vaak heeft hij daarvoor een vaste plek. Je vindt daar tal van kapotte 

huisjes. Zo’n plek heet een lijstersmidse. 

Ook andere dieren eten slakken, zoals egels, spitsmuizen en loopkevers. 

Uiterlijke kenmerken van een aantal veelvoorkomende slakkensoorten 

 

Tuinslak  

De grondkleur van het huisje varieert nogal: crème, ro-

se, geel of bruin.  

Daarnaast heeft het huisje vaak prachtige donkere 

strepen.  

Het lichaam is huidkleurig. 

 

 

Heesterslak 

Het huisje is geelbruin gevlekt en het lichaam is zw art. 

 

 

 

 

 

 

Segrijnslak:  

Het huisje heef t een grijzig/gele grondkleur met daarop 

schuine banden met bruinige vlekjes. 

 

 

 

 

 

 

Wijngaardslak: 

Een groot huisje met verschillende lichtbruine kleuren  

en een zandkleurig lichaam. 

 

 

 

 


