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Overzicht

Informatieblad

Afvalvertering

Doelgroep

Groep 6 t/m 8

Doelstelling

De kinderen weten dat al het afval van de natuur wordt hergebruikt in de
voedselkringloop.

Locatie

Op school en in de schoolomgeving

Periode

Hele jaar

Duur

Ongeveer 4 uur

Het lesprogramma

• Inleiding met bordschema (introductie)
•	Diertjes zoeken, etenswaren laten beschimmelen (een week voor de
kernles) (introductie)
• Opdrachten doen en presentatie maken
• Opdrachten presenteren
• Bekijken filmpjes met vragen
• Boekje maken over afvalvertering en voedselkringloop (verwerking)
• Presentatie aan lagere groepen (verwerking).

(kernprogramma)

Kerndoel 40

44

Voorbereiding

Zorg voor diepvriesdoosjes, boterhamzakjes, brood, stukjes appel, mandarijn
en een plantenspuit.

Begeleiding

Je voert dit programma zelfstandig uit in je klas. Voor opdracht 7 kan het
wenselijk zijn extra begeleiding te hebben in verband met de veiligheid.

Attentie!
Na afloop de materialen graag weer schoon en droog in
de kist doen en controleren of de kist compleet is. Aan de
binnenkant van het deksel vind je een lijst met de inhoud.
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Leerdoelen en lesschema

Afvalvertering
Bij de leskist ‘Afvalvertering’ ontdekken de kinderen dat natuurlijk
afval wordt opgeruimd door de natuur zelf.
Ze doen onderzoek naar diverse bodemdiertjes en aan schimmels die voor het opruimen
verantwoordelijk zijn. Ze onderzoeken wat voor afval er buiten te vinden is en hoe huishoudens
omgaan met gft-afval. Het begrip ‘de voedselkringloop van de natuur’ wordt geïntroduceerd.

Leerdoelen
De kinderen weten:
• wat natuurlijk afval is en dat het niet zomaar verdwijnt;
• wat het begrip vertering betekent;
• welke bodemdieren een rol spelen in de voedselkringloop;
• een aantal bodemdieren benoemen en herkennen;
• welke algemene eisen deze dieren stellen aan hun leefomgeving;
• dat bodemdieren natuurlijk afval eten en dat hun uitwerpselen weer voedsel (mest) zijn voor de planten;
• dat schimmels en bacteriën een rol spelen bij de natuurlijke afvalvertering en hoe ze er uit zien;
• dat veel schimmels en bacteriën van een vochtige warme omgeving houden en lucht nodig hebben;
• waarom gescheiden inzameling van gft bijdraagt aan de beperking van de afvalberg;
• wat de voedselkringloop betekent.

Kerndoelen
De les sluit aan bij kerndoelen:
40	De kinderen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen
en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
44	De kinderen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen werking, de vorm en het
materiaalgebruik.
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Leerdoelen en lesschema

Afvalvertering
Lesschema
Lesonderdeel

Inhoud

Materiaal

Introductie

Inleiding met bordschema

Bord

Opdrachten:
1. Bodemdiertjes vangen
2. Voeding laten beschimmelen (één week
voor de kernles)

Diepvriesdoosjes, boterhamzakjes,
brood, stukjes appel, mandarijn,
plantenspuit

Opdrachtkaarten: onderzoeken en
presenteren

Opdrachtkaarten

Kernles

Bakjes met gemengde kleine beestjes,
regenwormen, slakken en pissebedden
Schoteltjes met schimmels, fotokaarten
bacteriën, loeppotjes, zoekkaarten
bodemdiertjes, steelloepjes,
kunststof plaatjes, plantenspuiten,
stereomicroscoop, petrischaaltjes,
spelden en werkhandschoenen.
Voor de presentatie:
papier, stiften, computers, digibord

Verwerking

Filmpjes met kijkvragen

Werkblad kijkopdracht

Lapboekje maken over afvalvertering en
voedselkringloop

Papier, knutselmateriaal

Presentatie aan lagere groepen
Extra’s

Leerdoelen en lesschema - Afvalvertering

Wormenhotel maken

Hoge glazen pot
Vochtige tuinaarde
Vochtig zand
3-5 regenwormen
Lichtdichte doos of hoes
Dode blaadjes
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Lesinhoud

Afvalvertering
Introductie
Introduceer de les afvalvertering met een bordschema. Maak eventueel gebruik van de achtergrondinformatie
uit bijlage A. Het schema bestaat uit twee kolommen: 1. Wat verteert wel, 2. Wat verteert niet. Je kunt gebruik
maken van afval dat in de vuilnisbak(ken) in de klas ligt. Leg dat op een oude krant.
Wat verteert wel

Wat verteert niet

Bananenschil (voorbeeld)

Blikje (voorbeeld)

Je hebt nu een lijst met afval dat wel en niet verteert. Vraag aan de kinderen wat er voor zorgt dat iets kan
verteren in de natuur? Schrijf het in de tabel hieronder.
Waardoor verteert natuurlijk afval volgens jou?

Door bodemdiertjes en schimmels (voorbeeld)

Lesinhoud - Afvalvertering
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Lesinhoud

Afvalvertering
Opdrachten
In de kernles werken de kinderen in groepjes aan verschillende opdrachten. Voor deze opdrachten zijn er
bodemdiertjes en schimmels nodig.
Na de introductie kun je met de kinderen:
1. Bodemdiertjes gaan vangen rond het schoolplein.
2. Spullen laten beschimmelen (bijvoorbeeld brood, aardbeien, natte dode bladeren).
Het beschimmelen van materialen duurt in een vochtige omgeving ongeveer drie of vier dagen. Doe deze les dan
ook een paar dagen voor de kernles waarbij de kinderen onderzoekjes gaan doen.
1. Bodemdiertjes vangen
Nodig: per groepje van drie een diepvriesbakje en een lepel om te scheppen. In de klas een grote afsluitbare
(diepvries)bak om de beestjes in te bewaren.
Vertel dat diertjes vaak onder stenen of dood hout zitten. De opdracht laat je uitvoeren in de directe omgeving
van de school en duurt ongeveer 15 minuten. Je kunt er voor kiezen dat de ene helft van de groep diertjes vangt.
En de andere helft de schimmelopdracht voorbereidt.
Bewaar de diertjes in een grote diepvriesbak of in een faunabak. Houd de slakken in een aparte bak. De andere
bodemdiertjes blijven soms vastplakken aan de slakken en overleven het dan niet.

2. Voeding laten beschimmelen
Nodig: een plantenspuit, schoteltjes, diverse voedingswaren, schilmesjes.
Bespreek welke voedingswaren beschimmelen.
Dingen laten beschimmelen gaat als volgt:
Verzamel de dingen die je wilt laten beschimmelen in een diepvriesbakje of een schoteltje. Je kunt denken aan
brood, aardbeien en bladeren. Om het te laten schimmelen moet het vochtig gehouden worden en in een warme
omgeving staan.

Lesinhoud - Afvalvertering
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Lesinhoud

Afvalvertering
Kernles
Opdrachtkaarten: onderzoeken en presenteren
De kinderen doen een opdracht in groepjes, presenteren het resultaat aan elkaar en bekijken klassikaal filmpjes
op internet. De antwoorden op de opdrachtkaarten vind je in bijlage B en C.
In deze les doen de kinderen naar keuze onderzoek aan:
1. Bodemdiertjes zoals wormen en pissebedden.
2. Schimmels op brood en op fruit.
3. Zwerfvuil dat in de natuur wel of niet verteert.
4. Het scheiden van gft-afval door huishoudens van klasgenoten.
Maak groepjes van drie kinderen. Presenteer de acht verschillende opdrachten aan de kinderen. Leg uit wat ze
moeten doen. Elk groepje doet maar één opdracht. Later presenteren ze die aan elkaar. Laat de groepjes kiezen
welke opdracht ze willen doen.
Aan opdracht 1, 2, 3, 7 en 8 kunnen twee groepjes tegelijk werken. Aan de opdrachten 4 en 5 (pissebeddenonderzoekjes) en 6 (de schimmelopdracht) kan maar één groepje werken. Voor opdracht 7 moeten de kinderen
naar buiten. Dat kan meestal in de directe omgeving van de school. Zorg eventueel voor begeleiding van een
natuurouder of een stagiaire.
NB Elk groepje kiest zoveel mogelijk naar eigen keuze één opdracht. Is er tijd over? Laat ze dan meer tijd
besteden aan de presentatie ervan. Ze kunnen bijvoorbeeld een PowerPoint of een demonstratietafel maken.
Laat elk groepje aan de rest van de kinderen vertellen wat voor onderzoek ze hebben gedaan en wat het
resultaat was. Sommige opdrachten zijn door twee groepen gedaan. Laat beide groepen elkaar dan aanvullen.
Als je de kinderen een presentatie hebt laten maken, bijvoorbeeld een muurkrant, een demonstratietafel of een
PowerPoint, dan kun je die vertonen op het digibord.
Het uitvoeren van de opdrachten duurt ongeveer 45 minuten.

Lesinhoud - Afvalvertering
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Lesinhoud

Afvalvertering
Filmpjes met kijkvragen
Bekijk de volgende filmpjes:
•	Voedselkringloop:
schooltv.nl/video/voedselkringloop-waar-blijven-dode-dieren/#q=voedselkringloop
•	Van groenbak tot compost:
schooltv.nl/video/van-groenbak-tot-compost-van-gft-afval-wordt-compost-gemaakt/#q=composteren%20
van%20gft
•	De bouw van een pissebed:
schooltv.nl/video/de-bouw-van-een-pissebed-de-ridder-van-de-grond/#q=pissebedden
•	Regenwormen:
schooltv.nl/video/regenwormen-bodemverbeteraars/#q=regenworm%20functie
•	Kringloop in het bos:
schooltv.nl/video/kringloop-in-het-bos-in-het-bos-wordt-alles-opnieuw-gebruikt/#q=voedselkringloop
•	Waarom beschimmelt brood altijd zo snel?:
schooltv.nl/video/waarom-beschimmelt-brood-altijd-zo-snel-schimmels-houden-van-warmte/#q=schimmels

Lesinhoud - Afvalvertering
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Lesinhoud

Afvalvertering
Verwerking
Laat elk groepje aan de rest van de kinderen vertellen wat voor onderzoek ze hebben gedaan en wat het
resultaat was. Sommige opdrachten zijn door twee groepen gedaan. Laat beide groepen elkaar dan aanvullen.
Als je de kinderen een presentatie hebt laten maken, bijvoorbeeld een muurkrant, een demonstratietafel of een
PowerPoint, dan kun je die vertonen op het digibord.

Presentatie over afvalvertering in een lapboek
De kinderen maken een presentatie over afvalvertering in een lapboek.
Laat de kinderen werken in groepjes van drie.
In het lapboek komen de volgende onderwerpen aan de orde.
1. Afval dat wel- en afval dat niet verteert.
2. Bodemdiertjes die natuurlijk afval eten en mest uitpoepen.
3. Schimmels die natuurlijk afval eten en voedingsstoffen uitscheiden.
4. De GFT-bak om de natuur een handje te helpen om ons afval te
verteren.
5. Hoe de natuur dode planten en dieren opruimt door het te verteren.
Je kunt de groepjes de lapboeken laten presenteren aan kinderen uit een
lagere groep, bijvoorbeeld groep 4 of 5. Spreek met de leerkracht van
een lagere groep af dat jouw kinderen in zijn of haar klas aan groepjes
kinderen hun lapboek komen presenteren.

	Een lapboek is een manier
om de kennis die je verzamelt
over een onderwerp, samen te
brengen en te verwerken. Het
is een map met miniboekjes
en afbeeldingen over alle
onderwerpen waarover de
kinderen hebben geleerd.

Extra’s
Een wormenhotel maken
		 Je kunt met de kinderen een wormenhotel maken in een grote jampot.
		 Je vindt de beschrijving bij bijlage D.

Lesinhoud - Afvalvertering
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Bijlage A

Achtergrondinformatie
Natuurlijk afval in de kringloop
Afval dat uit de natuur komt, wordt opgenomen in de voedselkringloop.
Afgevallen bladeren en takken van een boom worden opgegeten door bodemdiertjes en schimmels. Die zorgen ervoor dat het afval weer wordt omgezet in
voedsel (mineralen) voor de planten.
Zwerfvuil in de natuur (papier, plastic, blik, glas)
Afval gemaakt van door de mens gemaakte stoffen, worden niet door de
natuur opgenomen in de voedselkringloop. Ze blijven vaak jaren vrijwel
onveranderd in de natuur. Papier is gemaakt van houtvezels, en valt uiteindelijk wel uit elkaar. Metalen gaan
roesten en verdwijnen na jaren ook. Plastic valt wel uit elkaar, maar hoe kleiner de deeltjes worden hoe
schadelijker ze worden voor dieren die het opeten. Glas en aardewerk verandert eigenlijk niet en blijft voor
eeuwen in de natuur liggen (als niemand het opruimt).
Over bodemdiertjes vangen
Pissebedden, miljoenpoten, duizendpoten en dergelijke vind je onder boomstammen, tegels of onder loslatende
schors. Je kunt hier ook regenwormen vinden. Wormen vang je ook door met een schep in de grond te wrikken.
Als je de schep laat trillen komen de regenwormen naar boven. Slakken kun je vinden op boomstammen, vooral
als het vochtig weer is. Naaktslakken kruipen bij vochtig weer over paden en wegen. De meeste diertjes kun je
voorzichtig met je hand oppakken. Bewaar de diertjes in een half afgesloten (diepvries)doosje. Doe in het doosje
wat dode bladeren, dood hout en vochtige aarde.
Beschrijving bodemdiertjes
In het boek in de leskist lees je meer informatie over de verschillende bodemdiertjes.
Bacteriën
Bacteriën microscopisch klein en ze zijn overal. Veel bacteriën leven van het verteren van dood materiaal, zoals
plantenresten. Bacteriën zitten ook in de darmen. Daar helpen ze bij de vertering van je eten. Er zijn een aantal
bacteriën waar je ziek van wordt, maar dat is maar een klein percentage van alle bacteriën.
Schimmels
Schimmels zijn vooral bekend omdat sommige schimmels paddenstoelen vormen. De meeste schimmels
doen dat niet. Schimmels hebben levende of dode organismen nodig als voedsel. Schimmels vind je veel in de
bosbodem. Maar ook voedsel kan beschimmelen. Denk maar aan brood, fruit of kaas. Vaak is voedsel daarna niet
meer eetbaar. Maar in sommige voedingsmiddelen zorgen de schimmels juist voor smaak. Denk maar aan Franse
kazen als camembert en roquefort.
Schimmels die bladeren en groenten afbreken, zorgen ervoor dat de mineralen in dood plantenmateriaal weer
terugkomen als voedsel in de bodem.

Bijlage A - Afvalvertering
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Bijlage B

Antwoorden opdrachtenkaarten
De antwoordkaarten vind je achter in deze handleiding.
Opdrachtkaarten
Opdrachtkaart 1 - Kleine beestjes
Opdrachtkaart 2 - Regenwormen
Opdrachtkaart 3 - Slakken
Opdrachtkaart 4 - Pissebedden
Opdrachtkaart 5 - Pissebedden
Opdrachtkaart 6 - Schimmels
Opdrachtkaart 7 - Afval
Opdrachtkaart 8 - GFT

Bijlage B - Afvalvertering
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Bijlage C - werkblad

Antwoorden kijkvragen
Filmpje composteren van Groente- Fruit- en Tuinafval

1. Wat is de afkorting van Groente- Fruit en Tuinafval?

GFT-Afval
2. Wat wordt er van Groente- Fruit- en Tuinafval gemaakt?

Compost
Filmpje over pissebedden

3. Waar wonen pissebedden graag?

Onder dood hout, schors of stenen.
4. Wat is het nut van het pantser van de pissebed?

Ter bescherming. Zo kunnen ze hem moeilijk opeten.
5. Haalt een pissebed adem door longen of kieuwen?

Door kieuwen (daarom moet een pissebed in een vochtige omgeving wonen).
Filmpje over regenwormen

6. Wat doen regenwormen met dode blaadjes die op de grond liggen?

Die trekken ze de grond in.
7. Wat maken regenwormen onder de grond?

Regenwormen maken tunnels in de grond.
Filmpje over de kringloop van de natuur

8. Wat zorgt ervoor dat dode dieren in de natuur worden opgeruimd?

De natuur (kleine beestjes, insecten, schimmels) zorgt ervoor dat dode dieren
worden opgeruimd.

9.	Waarom wordt het verteren van dode dieren en dode planten in de natuur ook wel
kringloop genoemd?

Omdat de stoffen waar een dier of plant is opgebouwd weer teruggebracht worden
als voedsel voor andere planten of dieren. Het kringetje is rond.
Bijlage C - werkblad - Afvalvertering

NME Amstelland-Meerlanden © 2019

Leerk racht

Bijlage D - extra opdracht

Een wormenhotel maken
Nodig

• 1 hoge glazen pot*
• vochtige tuinaarde*
• vochtig zand*

• 3 -5 regenwormen*
• lichtdichte doos of hoes*
• dode blaadjes*

• 	Doe een laagje tuinaarde van 2,5 centimeter onderin de
glazen pot. Zorg dat de laag mooi horizontaal ligt.
• Doe er voorzichtig een laag zand van 1cm op.
• 	Doe op de laag zand weer een laag tuinaarde van 2,5cm en daarop weer 1cm zand. Maak de
laagjes steeds mooi vlak. Herhaal dit tot de pot vol zit. Eindig met een laag tuinaarde.
• Leg wat regenwormen bovenop de tuinaarde. Ze kruipen vanzelf naar beneden.
• Leg bovenop de tuinaarde (en de regenwormen) wat dode blaadjes.
• 	Versier een doos waar de pot in past of maak van papier een koker die om de pot heen kan.
Maak er een echt wormenhotel van.
• Zet de pot in de doos of doe de koker om de pot heen.
Houd de aarde een beetje vochtig, maar zorg
dat er geen laagje water onderin komt te staan.
Dek de pot eventueel af met een stukje vitrage
en een elastiekje (niet echt nodig). Zet het
wormenhotel niet op de vensterbank in de volle
zon. Besproei af en toe met de plantenspuit.
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Opdrachtkaart 1 -

Kleine beestjes
Nodig

•
•
•
•

4 loeppotjes
minimaal 3 verschillende kleine beestjes*
zoekkaart bodemdieren
kleurpotloden*

Beestje 1
Pak het eerste beestje.

Wat kun je allemaal aan het beestje zien?
Heeft het pootjes?

Hoeveel? Eigen antwoord

Heeft het vleugeltjes? Eigen antwoord
Wat doet het beestje (eten, slapen, rennen, kruipen enz.)

Eigen antwoord
Wat denk je dat het beestje eet? Eigen antwoord
Zoek op hoe het beestje heet. Wat is de naam van het beestje?
Het beestje heet Eigen antwoord
Vind je dat een logische naam? Hoe zou jij hem noemen als je hem bekijkt?

Eigen antwoord
Dit diertje vind ik bijzonder omdat Eigen antwoord

Maak een tekening van je beestje en kleur die in.

Opdrachtkaart 1 - Kleine beestjes - Afvalvertering
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Beestje 2
Pak het tweede beestje.

Wat kun je allemaal aan het beestje zien?
Heeft het pootjes?

Hoeveel? Eigen antwoord

Heeft het vleugeltjes? Eigen antwoord
Wat doet het beestje (eten, slapen, rennen, kruipen enz.)

Eigen antwoord
Wat denk je dat het beestje eet? Eigen antwoord
Zoek op hoe het beestje heet. Wat is de naam van het beestje?
Het beestje heet Eigen antwoord
Vind je dat een logische naam? Hoe zou jij hem noemen als je hem bekijkt?

Eigen antwoord
Dit diertje vind ik bijzonder omdat Eigen antwoord

Maak een tekening van je beestje en kleur die in.

Opdrachtkaart 1 - Kleine beestjes - Afvalvertering
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Opdrachtkaart 2 -

Regenwormen
Nodig

•
•
•
•

bak met aarde met de regenwormen er in*
4 steelloepjes
vel papier*
kunststof plaatje

Leg een regenworm op de doorzichtige plastic plaat.

Bekijk de regenworm goed, en beantwoord de vragen.
1 Heeft de worm een kop en een staart?

✓ Ja □ Nee
□

2 Waaraan kun je dat zien? Aan welke kant hij op beweegt. Het lijf volgt de kop. Het

dunne ronde uiteinde is de kop en het platte spatelvormige is de staart.
3 Heeft de worm pootjes?

□ Ja □✓ Nee

4 Kijk met het vergrootglas als de worm kruipt. Wat gebeurt er met de ‘ringen’ van zijn lijf?

De ringen rekken uit en krimpen in.
5 Pak het vel papier. Laat de worm op het papier kruipen. Houd je oor erbij. Wat hoor je?

Geknisper van borstelharen.
6 Wat denk je dat de worm eet?

□ levende blaadjes □✓ dode blaadjes

7 Waar denk je dat de worm het liefste leeft?

□ In een lichte, droge omgeving
□✓ In een donkere, vochtige omgeving

□ In een donkere, droge omgeving
□ In een lichte, vochtige omgeving

Motiveer je antwoord

Eigen antwoord (omdat wormen onder de grond leven. In het wormenhotel kruipen
ze weg voor het licht).
8 Leg de regenworm weer terug in de bak met aarde.
Kijk wat de worm doet. Wat doet hij?

Hij kruipt weg, verstopt zich.

Opdrachtkaart 2 - Regenwormen - Afvalvertering
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Regenwormen zijn hele nuttige diertjes.
Ze eten grond en dode blaadjes. De worm helpt zo bij het opruimen
van dode blaadjes en plantenresten. Hij haalt daar voedsel uit.
Wormenpoep is een soort mest voor planten: de aarde wordt er vruchtbaar van.
Wormen zijn ook nuttig omdat ze gangen in de grond maken. Door hun gegraaf wordt
de grond lekker los en dat is goed voor de wortels van de planten. Die krijgen zo meer lucht.
Het regenwater stroomt door de gangen ook sneller naar de plantenwortels.
9 Wat doet een regenworm als het regent?

□ Dan kruipt hij de grond in. □✓ Dan kruipt hij naar de oppervlakte.
Waarom denk je dat?

Omdat de tunnels vollopen met regen en dan verdrinken ze.

Waarom zou hij regenworm heten?

Omdat hij tevoorschijn komt als het regent.

10 Maak een tekening van de regenworm. Let ook op de kleur.

Opdrachtkaart 2 - Regenwormen - Afvalvertering
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Opdrachtkaart 3 -

Slakken
Nodig

•
•
•
•

bak om slakken in te doen
donkergekleurd papier*
kunststofplaatje
plantenspuit

Haal voorzichtig een slak uit de bak, en leg die op de kunststof plaat.

Bekijk de slak goed.
Beantwoord de vragen.
1 Wat voor slak heb jij?

□ Naaktslak □ Huisjesslak

2 Til de kunsstof plaat voorzichtig op, zodat je de slak ook aan de onderkant kunt
bekijken.
Ja ✓ Nee
Heeft de slak pootjes?

□

□

3 Bekijk de onderkant van de slak terwijl hij beweegt.
Als de slak niet wil bewegen, sproei hem dan een beetje nat met de plantenspuit. Als het
goed is, zie je aan de onderkant van de slak een soort ‘lopende band’ eﬀect van lichte en
donkere strepen. De donkere strepen zijn de spieren die opgetild zijn. De lichte strepen zijn
de spieren die contact maken met het plaatje.
Beschrijf hoe de slak zich voortbeweegt.

Hij tilt steeds een stukje van zijn voet op en verplaatst dat naar voren. Daarna
volgt het volgende stukje voet, enzevoort.
4 Zet de slak nu op het donkergekleurde papier. Laat de slak een stukje kruipen.
Help hem eventueel door hem een beetje nat te spuiten met de plantenspuit.
Wat zie je op het papier?

Het glimt op de plek waar de slak heeft gekropen.

Opdrachtkaart 3 - Slakken - Afvalvertering
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Het droge stukje voelt

□✓ ruwer □ gladder

dan het slijmspoor

Waarom zou de slak een slijmspoor maken? Bedenk het eerst zelf. En lees daarna het
antwoord op z’n kop aan de onderkant van deze pagina.

Het slijmspoor beschermt de slak tegen beschadiging. Zo kan de slak over scherpe
oppervlakken lopen.
6 Waar heb je de slakken gevonden?

Eigen antwoord
7 Waar denk je dat de slak het liefste leeft?

□ In een lichte, droge omgeving
□✓In een donkere, vochtige omgeving

□ In een donkere, droge omgeving
□ In een lichte, vochtige omgeving

8 Veel mensen vinden de slak maar een slijmerig en vies dier.
Zeg jij eens iets aardigs over de slak.

Eigen antwoord

Antwoord op vraag 5: Het slijmspoor beschermt de slak tegen beschadiging. Zo kan de slak over scherpe oppervlakken lopen.

Leerk racht

5 Overal waar de slak langskomt, laat hij een slijmspoor achter.
Voel aan een droog stukje van het papier.
Voel daarna aan het slijmspoor.
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Leerk racht

Opdrachtkaart 4 -

Pissebedden
Nodig

•
•
•
•
•

pissebeddenbak
10 - 20 pissebedden in een bakje*
watten*
plantenspuit
4 loeppotjes

Onderzoek: vochtig of droog

Doe in elk loeppotje 1 pissebed.
Je doet een onderzoek over welke omgeving pissebedden prettig vinden om in te wonen.
In jullie geval of pissebedden houden van een droge of een natte omgeving.
Pas op! Stoot niet tegen de tafel aan waar je de bak op hebt staan. Dan mislukt het onderzoek.
•
•
•
•
•
•

Neem wat watten en maak er een pakketje van.
Maak het vochtig (niet druipnat!).
Leg de watten in een hoek van de pissebeddenbak.
Laat de pissebedden vrij in het midden van de bak.
Tel hoeveel het er precies zijn.
Vul dat in op je antwoordenvel.

Nu heb je even wat geduld nodig.
De pissebedden zullen vanzelf naar de plek gaan waar ze het prettig vinden.
1 Hoeveel pissebedden heb je in het midden van de bak vrijgelaten? Eigen antwoord
Pak allemaal een loeppotje. Bekijk één pissebed wat beter.
2 Welke kleur heeft de pissebed? Meestal grijs/zwart.
3 Een pissebed heeft een pantser. Wat zou het nut van zo’n pantser zijn?

Bescherming en stevigheid.
Heeft jouw pissebed voelsprieten? ja
Zo ja, wat doet hij daarmee? De omgeving aftasten.
4 Raak jouw pissebed voorzichtig aan met een potlood.
Wat gebeurt er?

Sommige rollen zich op.
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Leerk racht

5 Wat beweegt er aan de pissebed als hij loopt?

Zijn pootjes

en zijn voelsprieten

Hoeveel pootjes heeft de pissebed? 14
Zijn ze gemakkelijk te tellen? Eigen antwoord
Waarom wel / niet? Eigen antwoord
6 Maak een tekening van jouw pissebed.

Onderzoek de pissebeddenbak
7 Kijk nu waar de pissebedden in de bak zijn gebleven.
Hoeveel pissebedden zitten er in het droge gedeelte? Eigen antwoord
Hoeveel zitten er in de buurt van de natte watten? Eigen antwoord
Pissebedden houden dus van een vochtige

omgeving.

Doe de pissebedden terug in het doosje waar ze in zaten aan het begin van het onderzoekje.
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Leerk racht

Opdrachtkaart 5 -

Pissebedden
Nodig

•
•
•
•

pissebeddenbak
10 - 20 pissebedden in een bakje*
donkere deksel
4 loeppotjes

Onderzoek: licht of donker

Doe in elk loeppotje 1 pissebed.
Je doet een onderzoek over welke omgeving pissebedden prettig vinden om in te wonen.
In jullie geval of pissebedden houden van een lichte of donkere omgeving.
Pas op! Stoot niet tegen de tafel aan waar je de bak op hebt staan. Dan mislukt het onderzoek
• Laat de pissebedden vrij in het midden van de bak.
1 Hoeveel pissebedden heb je in het midden van de bak vrijgelaten? Eigen antwoord
• Dek de linkerhelft van de bak af.
Nu heb je even wat geduld nodig.
De pissebedden zullen vanzelf naar de plek gaan waar ze het prettig vinden.
Pak allemaal een loeppotje. Bekijk één pissebed wat beter.
2 Welke kleur heeft de pissebed? Meestal grijs/zwart.
3 Een pissebed heeft een pantser. Wat zou het nut van zo’n pantser zijn?

Bescherming en stevigheid.
Heeft jouw pissebed voelsprieten? ja
Zo ja, wat doet hij daarmee? De omgeving aftasten.
4 Raak jouw pissebed voorzichtig aan met een potlood.
Wat gebeurt er?

Sommige rollen zich op.
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Leerk racht

5 Wat beweegt er aan de pissebed als hij loopt?

Zijn pootjes

en zijn voelsprieten

Hoeveel pootjes heeft de pissebed? 14
Zijn ze gemakkelijk te tellen? Eigen antwoord
Waarom wel / niet? Eigen antwoord
6 Maak een tekening van jouw pissebed.

Onderzoek de pissebeddenbak
7 Kijk nu waar de pissebedden in de bak zijn gebleven.
Hoeveel pissebedden zitten er in het droge gedeelte? Eigen antwoord
Hoeveel zitten er in de buurt van de natte watten? Eigen antwoord
Pissebedden houden dus van een donkere

omgeving.

Doe de pissebedden terug in het doosje waar ze in zaten aan het begin van het onderzoekje.
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Leerk racht

Opdrachtkaart 6 -

Schimmels
Nodig

•
•
•
•

beschimmelde voorwerpen*
stereomicroscoop
fotoblad Bacteriën
4 steelloepjes, 4 petrischaaltjes, 1 speld per kind

Onder de stereomicroscoop
1 Neem een petrischaaltje met beschimmelde voorwerpen.
Wat zit er in je petrischaalje? Eigen antwoord, bijv. brood, appel, enz.
Welke kleuren schimmels zie je? Eigen antwoord
Ruik er voorzichtig aan. Waar ruikt het naar?

Bijv. muf, naar rotting
2 Bekijk de schimmel met de loep.
Kun je al meer aan de schimmel zien, dan met het blote oog? Zo ja, wat dan?

Eigen antwoord
3 Zet je petrischaaltje onder de stereomicroscoop.
Kijk door de lenzen en draai aan de grote stelknop. Als het beeld scherper wordt, draai je
door, tot je een scherp beeld hebt. Als het beeld waziger wordt, draai je de andere kant op,
tot het scherp wordt. Vraag eventueel hulp van je juf/meester.
Door de stereomicroscoop zie je de schimmels 20 keer uitvergroot.
Maak er een tekening van en kleur die in.
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Leerk racht

4 Leven schimmels liever in een droge of in een vochtige omgeving?
Droog ✓ Vochtig

□

□

5 Hier groeit een schimmel op brood of fruit.
Waar zou een schimmel in de natuur van kunnen leven?

Van dood materiaal.
6 Paddenstoelen horen ook bij de schimmels.
Sommige paddenstoelen kunnen wij ook eten. Noem 2 voorbeelden.

Champignons, schimmeld, bijv. in franse kaas of vleesvervanger.

7 Neem een speld en bekijk de punt. Zie je bacteriën?

✓ Ja □ Nee
□

Bekijk nu de foto’s van de speldenpunt. Op de foto’s is de punt steeds verder
uitvergroot.
8 Tel de bacteriën op het laatste plaatje.
Het zijn er Ongeveer 85
Hoeveel bacteriën zitten er denk je op de hele speld? Miljoenen
Zitten er ook bacteriën op je handen? Ja
En op de tafel? Ja
Bedenk een plek of voorwerp waar geen bacteriën zitten.

Bijv. heel goed schoongemaakte dingen, zoals in een professionele keuken of
ziekenhuis.
Hoe komt het dat daar geen bacteriën zijn?

Bijv. omdat daar goed is schoongemaakt met een schoonmaakmiddel dat
bacteriën dood maakt.
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Leerk racht

Opdrachtkaart 7 -

Afval
Nodig

• twee emmers*
• voor elk kind een paar werkhandschoenen
• digitale camera*

Verteerbaar en onverteerbaar afval
Je onderzoekt wat er buiten voor afval te vinden is, en of dat in de natuur verteert, niet verteert
of een beetje verteert.
Verzamel in de ene emmer afval dat volgens jou niet verteert. In de andere emmer verzamel je
afval dat wel verteert.
Je kunt foto’s maken van de soorten afval. Die gebruik je voor de presentatie die je gaat maken.
Verteerbaar afval
Wat voor afval?

Hoever is het al verteerd?

verteerbaar afval

Schimmels of beestjes?

goed kijken

blaadjes
bananenschil
Onverteerbaar afval
Wat voor soort afval?

Ziet het er anders uit dan het
origineel?

Wat is er dan mee gebeurd?

bijv. plastic, glas

het kan verbleken, roesten,

papier

uit elkaar vallen

Sommig afval dat niet natuurlijk verteert, verandert toch in de loop van de tijd. Kijk naar hoe
het onverteerbaar afval is veranderd, en bedenk zelf hoe het nog verder zal veranderen als het
langer in de natuur ligt. Maak de tabel af.
Waar is het afval van gemaakt?

Hoe verandert het?

Afval van blik of ijzer

roesten

Afval van plastic

verbleken

Afval van papier

uit elkaar vallen

Afval van glas

breken

Afval van (zelf invullen)
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Leerk racht

Opdrachtkaart 8 -

GFT
Nodig

• onderlegger*
• papier*
• pen*

Hoe gebruiken we de GFT-bak?
In jouw huishouden gooi je heel wat dingen weg. Als het goed is, scheiden jullie je afval.
Bijvoorbeeld in papier, glas, plastic en GFT (groente- fruit- en tuinafval).
Noem acht dingen die in de GFT-bak thuis horen.

Eigen antwoorden

Vraag de kinderen in jouw groepje of ze thuis GFT apart inzamelen.
Als dat niet zo is, vraag dan waarom niet?
Naam

Ja / Nee

Toelichting

Vraag nu aan vijf andere kinderen in jouw klas of ze thuis apart GFT inzamelen.
Naam

Ja / Nee

Toelichting

Wat voor conclusie kun je trekken over het apart inzamelen van GFT?

Eigen antwoord
Wat zou je aan de bezwaren kunnen doen?

Bijv. GFT bak op het balkon zetten of buiten.
Heb je tips voor de gemeente? Bijv. vaker ophalen.
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Leerk racht
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