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Colofon 
Deze lesbrief is een uitgave van de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert (SENG) te 
Nijmegen , 2020  1e oplage. 
 
Post- en bezoekadres:  Educatieve Natuurtuin Goffert  
       Goffertweg 19  
       6532 AA Nijmegen (zie plattegrond). 
       Telefoon: 024-3541729 

       educatie@natuurtuingoffert.nl 
       www.natuurtuingoffert.nl 
 
Voor Nijmeegse scholen worden de kosten gedragen door het Gemeentelijk Declaratie-
fonds. Scholen buiten Nijmegen ontvangen een rekening. 

 
KLIK  HIER VOOR EEN ROUTEBESCHRIJVING 
 
 

  

Ontwerp & Tekst: Marjon van der Steen en educatiemedewerkers van de Natuurtuin.  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand en/ of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van SENG. 

 

 

INGANG 
NATUURTUIN 

 

mailto:educatie@natuurtuingoffert.nl
http://www.natuurtuingoffert.nl/
https://www.google.nl/maps/place/Natuurtuin+Goffert/@51.8278411,5.8395543,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbdebbe736b36b1dc!8m2!3d51.8278411!4d5.8395543
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INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT 
 
AFKIJKEN VAN DE NATUUR, LESPROGRAMMA VOOR DE GROEPEN 7-8 
 

Doel van dit programma: 
In deze les van 1,5 uur in de Natuurtuin maken de kinderen kennis met de wetenschap van 
biomimicry: hoe en wat kun je afkijken en leren van de natuur voor het zoeken naar technische 
verbeteringen en vernieuwingen.  
Insteek van de les is ontwerpend leren. 

 
Introductie op het onderwerp: 
De term biomimicry komt van bios 'leven' en mimesis 'imiteren'. 
Biomimicry is een wetenschap die zich laat inspireren door voorbeelden uit de natuur. De gedachte 
hierachter is dat de natuur al 3,8 miljard jaar in ontwikkeling is met de zon als oneindige energiebron. 
Ten opzichte van onze techniek gebruikt de natuur veel minder energie en veel minder materiaal, 
immers die energie moet ook besteed worden aan voortplanting, voedselvergaring en overleven. De 
natuur kent geen afval, alleen grondstoffen in een continue kringloop van opbouw, afbraak en weer 
opbouw. 
Het idee achter biomimicry is dat de natuur al veel heeft 'uitgevonden' waarmee planten en dieren al 
vele miljoenen jaren overleven. Leren van de natuur in plaats van gebruik maken van de natuur! 
 
In de Natuurtuin kunnen we volop inspiratie halen uit de natuur door de grote variatie aan planten 
en dieren. We zoemen hier in op het kijken en vergelijken van uiterlijke vormen en eigenschappen 
die goed zichtbaar zijn. Hoe goed is bijvoorbeeld de brandnetel beschermd tegen opgegeten 
worden? 
 

Aandachtspunt afmelden les: 
Afmelden van de reservering kan tot een week vóór de geplande datum. Bij latere afmelding kunnen 
onkosten in rekening worden gebracht. Regelt u daarom tijdig vervoer, als dat nodig is. 
 

A. VOORBEREIDING OP SCHOOL 15 minuten 
De les start met PowerPoint op school waarin voorbeelden staan van biomimicry. 
Het is voor de introductie van het onderwerp fijn als deze bekeken is voordat de kinderen naar de 
Natuurtuin komen, dan hebben ze al een beeld wat biomimicry inhoudt. 
In de Natuurtuin zoemen we in op hoe planten en dieren zich verdedigen om te voorkomen dat ze 
opgegeten worden, welke verdedigingsstrategieën zijn er door miljoenen jaren van evolutie 
ontstaan? 
 

B.  LES IN DE NATUURTUIN  60 minuten 
De kinderen gaan in viertallen een ontwerp bedenken en maken en zoeken voorbeelden uit de 
natuur om hun reep te beschermen tegen opeten door anderen. 
 

C. VERWERKING OP SCHOOL 
De opgedane kennis kan op school worden toegepast. De uitdaging is nu niet iets te verdedigen, 
maar de opdracht is nu iets onaantrekkelijks, bijvoorbeeld een stukje hout of een gum zo 
aantrekkelijk te maken dat hij onweerstaanbaar wordt. Dit wordt getest door hem op school ergens 
neer te leggen en te kijken hoe lang het duurt voordat hij weg is. 
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Evaluatieverzoek  
Laat ons weten wat u goed vond aan de les: de TOPS 
Laat ons weten wat u voor verbetering vatbaar vindt: de TIPS 
Stuur deze naar: educatie@natuurtuingoffert.nl        
 
 

 
  

mailto:educatie@natuurtuingoffert.nl
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A. Voorbereidende les in de klas (15 min)  
 
1. Introductie  
Deze les gaat over biomimicry.  
De term biomimicry komt van bios 'leven' en mimesis 'imiteren'. 
Biomimicry is een wetenschap die zich laat inspireren door voorbeelden uit de natuur en dat 
probeert te gebruiken voor nieuwe technische uitvindingen. 
Toch is dit niet echt nieuw. Leonardo da Vinci, die geboren werd in 1452, ging als kind al veel kijken in 
de natuur. Hij keek vooral naar vogels, hun vleugels en hoe ze vliegen, want hij droomde zijn hele 
leven lang van vliegen. Om te kunnen vliegen was, volgens hem, alleen een machine nodig. Deze 
machine moest net zo werken als een vogel.  Hij probeerde af te kijken hoe vogels dit deden. Hij 
imiteerde de natuur dus ook al. 
Zie ook: https://wikikids.nl/Leonardo_da_Vinci 
En https://schooltv.nl/video/leonardo-da-vinci-wat-een-knappe-
kop/#q=%22leonardo%20da%20vinci%22 
 
In de Natuurtuin gaan we ook bij planten en dieren af kijken hoe zij zich verdedigen tegen opgegeten 
worden. Deze informatie wordt vervolgens toegepast op het beschermen van een reep. 
 
 

Voorbeelden van Biomimicry nu (PowerPoint, zie ook bijlage 1) 
Bekijk klassikaal de PowerPoint. Hierin staan 
voorbeelden uit de natuur en hoe deze vertaald 
zijn naar nieuwe uitvindingen. 

 
Enkele voorbeeld filmpjes 
Wat is biomimicry, 02:40 minuten 
https://www.youtube.com/watch?v=ul66KAL0O70 

 
10 gekke verdedigingsmanieren van dieren, 03:21 minuten 
https://www.youtube.com/watch?v=gLmkdfjcTvc 

 
2. Ontwerpend leren 
In de Natuurtuin is de les opgebouwd vanuit stappen van ontwerpen leren. 
Ter informatie: 

1. Probleem verkennen: We starten vanuit de vraag: hoe 
verdedigen we onze reep tegen opeten door anderen. 
Onderzoek: welke manieren gebruiken planten en dieren om 
zich te beschermen tegen opgegeten worden. 

2. Ideeën verzinnen en selecteren: Er zijn natuurlijk heel veel 
manieren hoe planten en dieren dat doen. Er zijn dus 
meerdere oplossingen of strategieën mogelijk. In deze fase 
bekijken we welke strategieën er zijn. Kinderen maken dan 
zelf een keuze welke strategieën zij gaan toepassen op hun 
reep. Wij helpen bij het maken van keuzes. 

3. Concepten uitwerken: De ideeën worden eerst vastgelegd op 
papier en ze maken een vertaalslag welke materialen ze hier 

https://wikikids.nl/Leonardo_da_Vinci
https://schooltv.nl/video/leonardo-da-vinci-wat-een-knappe-kop/#q=%22leonardo%20da%20vinci%22
https://schooltv.nl/video/leonardo-da-vinci-wat-een-knappe-kop/#q=%22leonardo%20da%20vinci%22
https://www.youtube.com/watch?v=ul66KAL0O70
https://www.youtube.com/watch?v=gLmkdfjcTvc
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voor gaan gebruiken. 
4. Prototype maken: Het plan wordt nu uitgevoerd. De reep wordt op alle mogelijke manieren 

bewerkt en ingepakt. 
5. Testen en optimaliseren: We gaan in de Natuurtuin de repen testen op aanraakbaarheid. 
6. Presenteren: Als de repen gevonden zijn, kijken we of we de gebruikte strategie herkennen. 

Andere kinderen geven nog tips en aanvullingen. 

3. Achtergrondinformatie 
 
De termen biomimicry en biomimetisme komen van de Griekse woorden 'bios', dat leven betekent, 
en 'mimesis', dat imitatie betekent. Andere termen die veel gebruikt worden zijn Bionika, bio-
geinspireerd, biomimetic en biognosis. 
Biomimicry draait om het in de natuur op zoek gaan naar inspiratie voor nieuwe uitvindingen. Het 
gaat erom om in harmonie op en met deze planeet te leren leven door bewust 
overlevingsstrategieën en ontwerpfuncties na te bootsen van organismen die al veel langer op aarde 
leven dan mensen. Het is niet echt technologie of biologie, het is de techniek van de biologie. Het is 
het maken van een vezel zoals een spin dat doet. 
Het kernidee van biomimicry is dat talloze organismen al hebben 'uitgevonden' wat werkt, wat past 
en wat voortduurt op de planeet aarde die wij met hen delen. Deze organismen zijn volleerde 
natuurkundigen, scheikundigen, ingenieurs en designers, en de ecosystemen waarin ze leven zijn 
economieën zonder gelijke. Mensen die zich bezighouden met biomimicry kijken naar, en leren van 
de natuur om nieuwe producten, processen en beleid (manieren van leven) te creëren, die goed 
aangepast zijn aan het leven op aarde op de lange termijn. Zo kun je leren om voedsel te kweken 
zoals een prairie dat doet, te kleven als een gekko, CO2 te gebruiken als bouwsteen zoals een 
weekdier dat kan, kleur creëren zoals een pauw doet, en een bedrijf leren runnen zoals een bos vol 
mahoniebomen doet. 
Bij biomimicry gaat het er niet om wat we uit de natuur kunnen halen, maar om wat we van de 
natuur kunnen leren. Deze omslag, van het leren over de natuur naar het leren ván de natuur, 
behoeft een nieuwe onderzoeksmethode, een nieuwe bril als het ware, en bovenal, een nieuwe 
bescheidenheid. 
Biomimicry is een ontwerpdiscipline, een tak van de wetenschap, een methode om problemen op te 
lossen, een ethos voor duurzaamheid, een beweging, een houding tegenover de natuur, en een 
nieuwe manier om biodiversiteit te bekijken en te waarderen. 
 
Uit: https://www.wikifood.nl/biomimicry 

 

  

https://www.wikifood.nl/biomimicry
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B. LES IN DE NATUURTUIN  
 

Inhoud en werkwijze van de les in de Natuurtuin 
Opdracht van deze les is een mueslireep zodanig te beschermen dat niemand er meer aan durft te 
komen om hem op te eten. We gaan dit afkijken van de natuur, want hoe beschermen planten en 
dieren zich tegen opgegeten worden?  
 
1. Na de ontvangst start de les met een fotokaartopdracht. Elk kind krijgt een eigen kaart. Op de 
kaart staan voorbeelden van planten en dieren en vergelijkbare toepassingen in de techniek die bij 
elkaar horen. Kinderen zoeken elkaar qua vorm en vergelijkbare functie op en maken zo tweetallen. 
 
2.Deze tweetallen gaan in de Natuurtuin op onderzoek uit hoe planten en dieren zich verdedigen 
volgens de strategieën van afschrikken, beschermen, verdedigen en camoufleren. 
 
3. Deze strategieën worden besproken en vervolgens gaan twee tweetallen deze kennis vertalen en 
toepassen op een eigen reep en deze zodanig bewerken dat niemand er meer aan wil komen.  
 
4. De groepjes beoordelen elkaars ontwerp. Welke strategie is er gebruikt en wie raakt deze reep nog 
aan? 
 
Er zijn een aantal manieren/strategieën als plant / dier om met rust gelaten te worden (niet 
opgegeten te worden):  
1. Afschrikken: door middel van waarschuwingskleuren, je groter maken. (wesp, dagpauwoog,  
lieveheersbeestje, harige rups) 
2. Verdedigen: bij verdedigen doe je de ander wel actief pijn (angel van wesp, bij, hommel) 
3. Beschermen: bij beschermen doe je de ander niet actief pijn, schild, huisje, stekels, doornen, 
oprollen (kevers, slak, meidoorn, sleedoorn, braam, pissebed) 
4. Camouflage: hierbij maak je jezelf onzichtbaar door er hetzelfde uit te zien als je omgeving. 
(luizen op een groene stengel, groene kikker, vrouwtjes eend, sprinkhaan, citroenvlinder) 
 
Deze les wordt uitgewerkt via de stappen van ontwerpend leren. 
De stappen die we nemen zijn: 

1. Wat is de uitdaging en wat wil je dat je oplossing doet? 
2. Hoe lost de natuur dit op? Zoek in de Natuurtuin naar voorbeelden uit de natuur. 
3. Hoe vertaal je de voorbeelden uit de natuur naar een eigen ontwerp? 
4. Maak en test je ontwerp. 
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C. VERWERKINGSLES OP SCHOOL 
 
De opgedane kennis kan op school worden toegepast. De uitdaging is nu niet iets te verdedigen, 
maar de opdracht is nu iets onaantrekkelijks, bijvoorbeeld een stukje hout of een gum zo 
aantrekkelijk te maken dat hij onweerstaanbaar wordt. Dit wordt getest door hem op school ergens 
neer te leggen en te kijken hoe lang het duurt voordat hij weg is. 
Onderzoek eerst wat planten en dieren doen om er zo aantrekkelijk mogelijk uit te zien. 
 
In de Natuurtuin ging de les over het verdedigen van planten en dieren om niet opgegeten te 
worden. 
Maar planten en dieren willen soms juist ook opvallen, zeker als ze bij een partner in de smaak willen 
vallen om zich voort te planten. 
 
Bekijk met behulp van onderstaande filmpjes wat planten en dieren doen om op te vallen. 
De opdracht wordt straks om iets wat heel onaantrekkelijk is, zoals bijvoorbeeld een stukje hout of 
een gum, zo te laten op vallen dat iedereen het wil hebben. Dit gaan we ook weer afkijken van de 
natuur. 
 
Wat doen planten en dieren om op te vallen en onweerstaanbaar te worden? 
Opvallen in het dierenrijk. 02:02 minuten 
https://schooltv.nl/video/waarom-zijn-mannetjesdieren-vaak-mooier-dan-vrouwtjes-mannetjes-
moeten-opvallen-vrouwtjes-niet/#q=opvallen 
 
Prieelvogel 02:25 
https://www.youtube.com/watch?v=TeWbbfiOzWk 
https://www.youtube.com/watch?v=z6XA7O5hueI 
 
Mooie vlinders 02:42 
https://www.youtube.com/watch?v=z6XA7O5hueI 
 
Mooie vogels 03:52 
https://www.youtube.com/watch?v=uDBtDh9Y2as&list=PLRyKQP7-OkibACfAy6puCfnQ2jNd9C2kz 
 
 
Mooie bloemen 2:29 
https://www.youtube.com/watch?v=9ySOkOE0m6k 
 
 
Opdracht: 
Wat heb je gezien in de filmpjes dat je kunt gebruiken om jouw stukje hout zo aantrekkelijk te maken 
dat iedereen het wil hebben? Wat heb je van dieren en van planten afgekeken? 
Test wat je gemaakt hebt. Leg het op een plek in school waar het opvalt en kijk hoe lang het duurt 
voordat iemand het heeft meegenomen. Degene waarvan het blokje het eerste meegenomen wordt, 
wint!  
 
 
 
  

https://schooltv.nl/video/waarom-zijn-mannetjesdieren-vaak-mooier-dan-vrouwtjes-mannetjes-moeten-opvallen-vrouwtjes-niet/#q=opvallen
https://schooltv.nl/video/waarom-zijn-mannetjesdieren-vaak-mooier-dan-vrouwtjes-mannetjes-moeten-opvallen-vrouwtjes-niet/#q=opvallen
https://www.youtube.com/watch?v=TeWbbfiOzWk
https://www.youtube.com/watch?v=z6XA7O5hueI
https://www.youtube.com/watch?v=uDBtDh9Y2as&list=PLRyKQP7-OkibACfAy6puCfnQ2jNd9C2kz
https://www.youtube.com/watch?v=9ySOkOE0m6k
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Powerpoint Voorbereidende les       BIJLAGE 1 

Dia 1 

 

Klittenband 
Klittenband is een uitvinding van de Zwitser Georges de Mestral. 
Hij maakte regelmatig wandelingen in de natuur en zijn kleren 
en de hond zaten bij thuiskomst vaak onder de klitten. Klitten 
zijn de zaden van de klit. Ze zijn gebouwd om makkelijk aan de 
vacht van voorbijlopende dieren vast te haken om zich zo te 
verspreiden  
 
In 1941 ontdekt hij dat klitten zijn overdekt met kleine haakjes 
waardoor ze zo moeilijk te verwijderen zijn. Hij kreeg het idee 
om hier een soort ritsloze rits van te maken. Hij had er 10 jaar 
voor nodig om dit idee uit te werken en het in productie te 
brengen. NASA zag de voordelen en paste dit als eerste toe in 
ruimtepakken. 
Kijk maar eens naar het volgende filmpje: 
http://www.schooltv.nl/video/hoe-werkt-klittenband-met-
haakjes-en-lusjes/ 

Dia 2 

 

De term biomimicry komt van bios 'leven' en mimesis 'imiteren'. 
Biomimicry is een wetenschap die zich laat inspireren door 
voorbeelden uit de natuur en dat probeert te gebruiken voor 
nieuwe technische uitvindingen. 
In deze PPT staan allerlei uitvindingen die geïnspireerd zijn door 
de natuur. 

Dia 3 

 

Deze robotarm is gebaseerd op de slurf van een olifant. Net als 
de slurf kan deze robot alle kanten op bewegen.  
Deze robotarm is  gemaakt van zacht materiaal en beweegt zo 
natuurlijk dat hij veilig met mensen kan samenwerken. 
https://www.youtube.com/watch?v=ohmwNEDAdLc 

Dia 4 

 

filmpje 

Dia 5 
 

Pangolin is de Latijnse naam voor het Gordeldier dat leeft in 
Afrika, India en China. 
Door zich op te rollen beschermt dit dier zich tegen aanvallers. 
Zelfs een leeuw lukt het niet om dit dier op te eten. 
Ontwerpers van Cyclus hebben dit oprolidee gebruikt om van 
oude autobanden een rugzak te maken. 

 

Dia 6  Filmpje (dit hoef je niet af te kijken) 
https://www.youtube.com/watch?v=bkZS_n0ffZM 
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Dia 7 

 

Deze koffervis heeft model gestaan voor deze auto. De vis heeft 
een schildachtige huid.  
Dit is nagemaakt en daardoor heeft de auto een sterke, maar 
toch lichte buitenkant.  
Ook de vorm van de vis is nagemaakt. Daardoor vangt de auto 
veel minder wind. 
Dit bespaart veel brandstof. 

Dia 8 

 

Een gekko kan tegen supergladde verticale muren op klimmen. 
Wetenschappers zijn er een beetje jaloers op.  
Al jaren onderzoeken ze hoe de gekko dat precies doet.  
Onder de voeten van een gekko zitten bundels haartjes. Die 
bundels lopen uit in een soort flapje dat ontzettend goed blijft 
plakken. 
Wetenschappers hebben deze flapjes nagemaakt. 

Dia 9 

 

https://www.dailymotion.com/video/x2annw2 
Klimmen op een verticale glaswand met behulp van “Gekko 
handschoenen”. 
 

Dia 10 

 

Insecten zijn eenvoudige dieren en daardoor makkelijker na te 
maken. Tenminste dat denken de wetenschappers. 
Men wil onderzoek gaan doen op de planeet Mars met 
insectenrobots.  
In plaats van 2 grote robots kan men ook 2000 insectenrobots 
sturen.  
Als er dan een paar kapot gaan is dit niet zo erg. 
https://www.youtube.com/watch?v=kekOiptWL6U 

Dia 11 

 

Dit is geen voorbeeld van biomimicry, maar wel van nabootsen 
voor camouflage. 
De stam van een plataan groeit en wordt steeds dikker. De 
schors kan niet meegroeien en bladdert daarom af. Het 
resultaat: een camouflageprint. 
De plataan komt oorspronkelijk uit Amerika. Daarom heeft het 
Amerikaanse leger kleding in deze camouflage kleuren. 

Dia 12  Biomimicry is een wetenschap die zich laat inspireren door 
voorbeelden uit de natuur. Planten en dieren zijn al heel lang op 
aarde en hebben zich heel goed aangepast aan de 
omstandigheden waarin ze leven. Ze gaan heel zuinig met hun 
energie om, omdat deze energie ook besteed wordt aan het 
zoeken naar voedsel, een partner en overleven. 
Wij kunnen door dit goed te onderzoeken hier heel veel van 
leren en toepassen in onze eigen techniek. 

Dia 13 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kekOiptWL6U
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Dia 14 

 

Biomimicry gaat dus om technische uitvindingen die afgekeken 
zijn van de natuur. 

Dia 15 
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Doelen en kerndoelen 
 
De leskist sluit aan bij de volgende kerndoelen binnen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld: natuur en 
techniek’:  
 
41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de  
 vorm en functie van hun onderdelen. 
 
42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige  
 verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
 
44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen  
 de werking, de vorm en het materiaalgebruik. 
 
45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit  
 te voeren en te evalueren. 
 
 

Aansluiting bij lesmethodes  
 
• Argus Clou Natuur en techniek - Argus Clou Groep 5 - 3 - .2 Zeg het met kleur 
• DaVinci - DaVinci Groep 7 - 1 - .5 Indianen: Cactus 
• Een Grote Reis - Grote reis 4 - 2 - Voedsel 2 Tuinen (gr 4) 
• Een Grote Reis - Grote reis 5 - 12 - Seizoenen 3 Jaargetijden (gr 5) 
• Een Grote Reis - Grote reis 8 - 12 - Seizoenen 2 Biotopen (gr 8) 
• In Vogelvlucht 5 - 6 - . Extra kan ik onderzoeken of schutkleuren werken? 
• Jenaplan onderwijs - Middenbouw: Communicatie - 29 - 2.29 Kleuren in de natuur 
• Leefwereld 2e Editie - Leefwereld 5 2e editie - 10 - Met huid en haar 
• Leefwereld 2e Editie - Leefwereld 6 2e editie - 8 - Goed ingepakt in de winter 
• Leefwereld 2e Editie - Leefwereld 8 2e editie - 24 - De waddenkust 
• Leefwereld 3e editie - Leefwereld 6 3e editie - 17 - Bescherming 
• Leefwereld 3e editie - Leefwereld 7 3e editie - 3 - Hoe leven planten? 
• Leefwereld 3e editie - Leefwereld 7 3e editie - 6 - Dieren overwinteren 
• Leefwereld 3e editie - Leefwereld 8 3e editie - 4 - Dieren en hun omgeving 
• Leefwereld 3e editie - Leefwereld 8 3e editie - 14 - Planten maken voedsel 
• NatuNiek - NatuNiek 6 - 3 - .3 Natuurlijke buren, Planten drinken door rietje 
• NatuNiek - NatuNiek 6 - 3 - .1 Natuurlijke buren, Elk dier past zich aan 
• NatuNiek - NatuNiek 6 - 3 - .5 Project 1 Jouw superbeest 
• Natuur Buitengewoon - Natuur Buitengewoon 5 - 9 - 9 Kleuren 
• Natuurlijk 2e Editie - Natuurlijk 3 2e editie - 4 - .2 Wat zegt de kleur 
• Natuurlijk 2e Editie - Natuurlijk 4 2e editie - 2 - .2 Dieren op reis 
• Natuurlijk 2e Editie - Natuurlijk 5 2e editie - 6 - .1 Leven in de lucht 
• Natuurlijk 2e Editie - Natuurlijk 5 2e editie - 6 - .3 Leven onder de grond 
• Natuurlijk 2e Editie - Natuurlijk 5 2e editie - 6 - .2 Leven in het water 
• Natuurlijk 2e Editie - Natuurlijk 6 2e editie - 7 - .4 Goed beschermd 
• Natuurlijk 2e Editie - Natuurlijk 6 2e editie - 7 - .2 Dieren en hun vijanden 
• Natuurlijk 2e Editie - Natuurlijk 6 2e editie - 7 - .1 Planten aangepast aan vraat 
• Natuurlijk 2e Editie - Natuurlijk 7 2e editie - 6 - .4 In en onder water 
• Natuurlijk 2e Editie - Natuurlijk 7 2e editie - 6 - .1 Grond onder de voeten 
• Natuurlijk 2e Editie - Natuurlijk 8 2e editie - 2 - .3 Een schil vol leven 
• Natuurlijk 2e Editie - Natuurlijk 8 2e editie - 6 - .1 Als een vis in het water 
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• Natuurzaken - 5 Natuurzaken groep 5 - 1 - .1 De natuur 
• Natuurzaken - 5 Natuurzaken groep 5 - 5 - .1 Bescherming, Pas op: ik verdedig me! 
• Natuurzaken - 7 Natuurzaken groep 7 - 1 - .2 De natuur, Kleur 
• Natuurzaken - 7 Natuurzaken groep 7 - 2 - .1 Het lichaam, Adem in, adem uit 
• Naut - Naut 5 - 2 - .2 Dierenwereld 
• Naut - Naut 5 - 2 - .1 De groene wereld 
• Topondernemers - Groep 5-6 4 Oorlog en vrede - 4 - .14 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 

 


