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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 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. 
Belangrijk: de kinderen hebben voor de opdracht in de Natuurtuin een camera nodig om foto’s te 
maken van planten en dieren. Het verzoek is om deze mee te nemen. 

 
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 zich al 3,8 miljard jaar ontwikkeld heeft 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? 

 
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 

 
Inhoud en werkwijze van de les 
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?  
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. 
Deze tweetallen gaan in de Natuurtuin op onderzoek uit hoe planten en dieren zich verdedigen 
volgens de strategieën van afschrikken, verdedigen, beschermen en camoufleren. 
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. Daarna 
bekijken we welke strategie er is gebruikt en wie deze reep nog aan durft te raken. 
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 naar voorbeelden uit de natuur en maak hiervan foto’s. 
3. Hoe vertaal je de voorbeelden uit de natuur naar een eigen ontwerp? 
4. Maak en test je ontwerp. 

https://www.youtube.com/watch?v=ul66KAL0O70
https://www.youtube.com/watch?v=gLmkdfjcTvc
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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 gezien is voordat de kinderen naar de 
Natuurtuin komen, dan hebben ze al een beeld wat biomimicry inhoudt. 
 

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. 
 
 
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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VOORBEREIDING 
 
VAN TE VOREN KOPEN: 
8 REPEN 
Knutselvoorraad aanvullen 
 
KLAARZETTEN 
- 10 Vlaggen uitzetten 
- 30 Fotokaarten introductiekaarten klaarleggen 
- 15 eierdozen klaar zetten 
- Knutselmaterialen klaarleggen 
- 8 A3 placemats klaarleggen met reep 
- 5 A3’s ophangen, 24 foto’s klaarleggen (centrale bespreking na tuinopdracht) 
 
VLAGGEN 
Najaar           Voorjaar 
Vlag 1: Tamme kastanje bij Openingsplek  Vlag 1: Stippelmot Struweel 
Vlag 2: Kaardenbol op Akker    Vlag 2: Wesp, bij vlinder op Akker 
Vlag 3: Roos bij gebouw    Vlag 3: idem 
Vlag 4: Sleedoorn naast Akker    Vlag 4: idem 
Vlag 5: Wegdistel op de Akker    Vlag 5:idem 
Vlag 6: Slak Composthoop    Vlag 6:idem 
Vlag 7: Brandnetel Kruidentuin    Vlag 7: idem 
Vlag 8: Bijenstal      Vlag 8: idem 
Vlag 9: Oprolpissebed, miljoenpoot Stronkenhoek Vlag 9:idem  (reserve: kikker , eend, moeras) 
Vlag 10: Vuurwants, kever Kruidentuin   Vlag 10: Luis, lieveheersbeestje Kruidentuin 
 
 

MATERIALENLIJST per les 
Er moet nog meer variatie aan materialen komen! 

VOORWERPEN AANTAL Prijs à WAAR TE KOOP 

8 repen(beste is Twix, denk ook aan 
een glutenvrije reep) 
mars, snickers, twix 10 pack 

 
 
 

 
 
2,99 

 
 
Action 

fluitje?    

scharen    

stiften 2 1,49 Action 

gele Post-its    

    

tapijttape (dubbelzijdige tape) 2 1,29 Action 

cocktailprikkers 100st 2 0,79 Action 

EH vorkjes 100 st 9 cm  0,54 Action 

klei Kids Creative kleiset 5 kleuren  1,89 Action 

papieren rietjes 40 stuks  0,69 Action 

Lijm (geen vloeibare, alleen voor 
plakken) 

  Action 

gekleurd papier   Action 
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 foto  bijbehorend voorwerp 
 
1 ijsvogel Z hogesnelheidstrein 

2 walvis Y windmolen 

3 haai X zwempak 

4 specht W beitelhamer 

5 eend V zwemvliezen 

6 honingraat U wiel 

7 sleedoorn T prikkeldraad 

8 grutto S pincet 

9 rietstengel R holle buis 

10 zeearend Q takkensnoeischaar 

11 kreeft P harnas 

12 oester O kluis 

13 rog N aqua-suit (waterpak) 

14 mug M spuit 

15 pissebed L rugzak 

16 paardenbloempluis K parachute 

B. LES IN DE NATUURTUIN voor de gidsen 
 

Vooraf 
Zorg dat er 8 repen zijn (makkelijkste deelbaar zijn Twix-
repen, denk ook aan een glutenvrije reep). 
Zet de genummerde vlaggen in de tuin uit. Indien nodig 
staan er bij de beestjes vlaggen (6 en 8) vrijwilligers om te 
helpen. 
Leg op de tafels buiten de A3 placemats klaar. Leg de 
repen er pas op als de kinderen er mee aan de slag gaan. 
Leg de A6 foto’s bij de hand. 
Leg de kistjes met knutselmaterialen op één centrale tafel 
buiten klaar. 
 

Opbouw les 
1. Buiten bij de ontvangstplek: Introductieopdracht 

met foto’s. 
2. Natuurtuin: Planten en dieren zoeken. 
3. Buiten voor het lokaal: A3’s  en A6 foto’s: Bespreken van de verdedigingsstrategieën van 

planten en dieren. 
4. Buiten Reep inpakken. 
5. Buiten: Bespreken van de ontwerpen.  

 
 

1. Introductieopdracht op de ontvangstplek (10 min)   
Nodig: 32 A5 fotokaarten 

 
Vooraf 
Er zijn twee groepen foto’s. 
Op de foto’s met een groene sticker staan afbeeldingen van (een deel van) planten of dieren. 
Op de foto’s met een gele sticker staan voorwerpen. 
De foto’s zijn per 10 bij elkaar horende foto’s per mapje geordend. 
Is de groep kleiner dan 32, haal dan uit het groene mapje kaarten uit, maar zorg er wel voor dat de 
combinaties bij elkaar blijven (zie schema hierboven). Bij een oneven aantal leerlingen doet de 
leerkracht ook mee. 
Zorg dat de foto's goed door elkaar gehusseld zijn. 
 
Start 
Heet de klas welkom. 
Geef elk kind een fotokaart. 
 
Instructie 
Er zijn twee kleuren kaarten. Op de foto’s met een groene sticker staan afbeeldingen van (een deel 
van) planten of dieren. Op de foto’s met een gele sticker staan voorwerpen. 
Opdracht: Welk plant/dier hoort bij welk voorwerp? Welk voorwerp heeft dezelfde functie/werking 
als de vorm die je ziet op de foto’s van een plant of dier? 
Zoek elkaar op en maak duo’s. Dit zoeken gaan op twee manieren: alle kinderen lopen vrij rond en 
zoeken elkaar op. Tweede manier: Foto’s met de groene sticker stellen zich in een kring op. De 
kinderen met een foto met een gele sticker lopen langs de kring en kijken of ze een match kunnen 
vinden. 
Als je elkaar gevonden hebt ga je aan de rand tegen de bankjes staan. Houd je kaart voor je zodat 
andere kinderen je kaart kunnen zien, misschien ontstaan er nog andere combinaties. 
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Bespreking:  
Was het lastig om elkaar te vinden? Bespreek een paar voorbeelden. (ijsvogel-hogesnelheidstrein: 
deze trein had oorspronkelijk een stompe neus.Wanneer hij door tunnels reed, klonk er steeds een 
hele luide knal bij het verlaten van de tunnel. De ijsvogel glijdt door de vorm van zijn snavel rimpelloos 
het water in op zoek naar visjes. De vorm van deze snavel is toegepast op de neus van de trein en 
sindsdien horen de knallen tot de verleden tijd. Haai-zwempak: de structuur van de huid van de haai 
is nagebootst in dit zwempak. Omdat de zwemmers hiermee supersnel door het water gaan, mogen 
deze zwempakken niet meer gedragen worden op de Olympische spelen. Honingraat - wiel: wat is het 
voordeel van dit wiel (bevat geen lucht, dus geen lekke banden) en het is licht en sterk. Hier wordt 
door het leger handig gebruik van gemaakt in onherbergzame gebieden. 
Dit zijn voorbeelden van techniek die ook in de natuur te vinden zijn (het hoeft niet persé af gekeken 
te zijn).  
Er zijn nu tweetallen ontstaan. Deze tweetallen gaan samen door naar de volgende opdracht. 

 
 
2. Opdracht in de Natuurtuin (25 min) 
Nodig: genummerde vlaggen en 15 eierdozen 
* zie uitzetlijst waar de vlaggen komen te staan (ze staan op plekken met  voorbeelden van planten 
(distels, sleedoorn, braam, brandnetel, stinkende gouwe, Robertskruid) en dieren (bijenstal, plek met 
pieren, pissebedden, slakken, groene luizen op een groene stengel, bloemen met bijen, wespen en 
hommels,  lieveheersbeestje, mieren, hondendrol) die niet zo aanraakbaar zijn. 
 
Instructie 

Jullie krijgen zo een reep en die wil je natuurlijk lekker zelf opeten. 
Hoe zorg je er nu voor dat anderen van deze reep afblijven?  
We gaan in de Natuurtuin op zoek naar voorbeelden in de natuur.  
Hoe zorgen planten en dieren ervoor dat je ze niet wilt aanraken? 
Wie van jullie kent voorbeelden van zo’n bescherming tegen een 
vijand (bijv prikken van een brandnetel, stekels)? 
 
De opdracht:  
Deel 15 eierdozen uit aan de tweetallen die net door de foto’s zijn ontstaan. 
In de eierdoos zitten materialen/foto’s die bij de genummerde vlaggen te vinden zijn. 
In de buurt van elke vlag is een plant of dier te vinden die zich op een bepaalde manier verdedigd. 
Stop het materiaal/de foto op de juiste genummerde plek in de eierdoos. 
De materialen in de eierdoos worden dus gekoppeld aan de juiste vlag. 
Je krijgt hiervoor 20 minuten de tijd. Bij het geluidssignaal kom je terug naar deze plek. 
Terwijl de leerlingen op pad zijn, hang je de controlelijst van de eierdozen op. Laat ze zelf controleren 
of ze het goed hebben gedaan. 
 

3. Centraal bespreken opdracht (10 min) 
De vijf A3 vellen hangen buiten op de grote deur. De kinderen staan in een halve cirkel om deze A3’s. 
Er zijn 24 A6 fotokaartjes. Bij grote groepen krijgen niet alle kinderen een fotokaart, maar dat geeft 
niet, ze kunnen eventueel samen doen. 
Vertel dat er vier manieren / strategieën van planten en dieren zijn om te voorkomen dat ze 
opgegeten worden (zie hieronder). 
Vraag wie heeft een foto gemaakt van verdedigen etc. Waaraan zie je dat? 
Heeft iemand een foto in zijn/haar hand die hier op lijkt? Alle kinderen die een foto in handen 
hebben die bij deze categorie hoort, hangen deze op de goede plek op de A3 op. Is iedereen het hier 
mee eens? 
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Benadruk dat de manier van de plant/dier om zich te verdedigen ook iets met de plek zelf te maken 
heeft. Een groene luis valt bijvoorbeeld op een rode stengel wel op. 
 
Eigen informatie: 
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): 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) 
 

4. Op de uitgezette tafel liggen A3 gelamineerde placemats en in het midden ligt een reep klaar. 
De knutselmaterialen staan op een centrale plaats onder toeziend oog van een vrijwilliger (de 
“spullenbaas”).  

 
Maak nu viertallen door twee groepjes van twee aan elkaar te koppelen (dit ontstaat meetsla 
vanzelf). Zij gaan een keuze maken uit een aantal verdedigingsstrategieën die ze in de natuur hebben 
gezien. 
 
Instructie 
Ga met z’n vieren achter één placemat staan.  
Overleg met elkaar hoe jullie je reep gaat beschermen tegen 
opgegeten worden. Welke strategieën ga je gebruiken. 
Bedenk ook welke materialen je gaat gebruiken (kijk even wat er 
klaargezet is. Dus:  
A. Je gaat je reep zo beschermen dat niemand hem meer aan wil 
raken. Denk eerst na hoe jullie dit gaan aanpakken. 
B. In de natuur is er geen verspilling. Bedenk dus ook hoe je het zo kunt maken dat de materialen 
herbruikbaar zijn. 
C. Je mag géén natuurlijke materialen gebruiken. 
 

4. Maken / uitvoeren (15 min) 
Nodig: op een centrale plek allerlei knutselmaterialen: cocktailprikkers, gekleurd papier, klei, 
dubbelzijdig tape, plakband 
Het is de bedoeling dat ze zelf een vertaalslag maken van natuurlijk materialen naar mensenartikelen. 
Er mogen dus GEEN natuurlijke materialen gebruikt worden. 
 
 

Afschrikken (juist wel 
opvallen) 
waarschuwingskleuren, je groter maken. 
(wesp, dagpauwoog,  lieveheersbeestje, 
harige rups) 

Verdedigen (actief) 
actief pijn (angel): wesp, bij, hommel, mier) 

 

Beschermen (passief) 
schild, huisje, stekels, doornen, oprollen 
(kevers, slak, meidoorn, sleedoorn, 
braam, pissebed) 

Camouflage (niet opvallen) 
luizen op een groene stengel, groene kikker, 
vrouwtjes eend, sprinkhaan, citroenvlinder 
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Instructie 
Ga nu aan de slag met je reep. Je krijgt 10 minuten om te maken wat jullie bedacht hebben.  
Geef af en toe aan hoeveel tijd ze nog hebben. 
Na stopteken worden eerst alle resterende knutselspullen opgeruimd en het ontwerp wordt op de 
schone tafel uitgestald. 
 

5. Testen (10 min) 
Ruim de spullen op die je niet meer nodig hebt. 
Variant A (kort). Elke groepje presenteert eigen ontwerp. Kinderen gaan bij dat ontwerp staan dat ze 
het beste vinden. Leerkracht vraagt enkele kinderen waarom ze daar staan. 
Variant B Elke groepje schuift nu één tafel door en gaat het product van het volgende groepje 
beoordelen en beantwoorden de volgende vragen: 
Ga je deze reep aanraken, ja of nee? Waar ligt dat aan? 
Wat is er afgekeken van planten en dieren? Schrijf dit op de Post-its op. 
De kinderen gaan bij dat ontwerp staan dat ze het beste vinden. Ze mogen NIET bij hun eigen 
ontwerp gaan staan.  
Variant C De kinderen presenteren hun eigen onderwerp. Ze vertellen hierbij o.a. wat ze hebben 
afgekeken van planten en dieren. Daarna een stemming welk onderwerp de klas het beste vindt. 
 
 

6. Afsluiting en opruimen (5 min) 
Bespreek samen met de leerkracht de bevindingen: vraag aan de kinderen om uit te leggen waarom 
ze speciaal bij dit ontwerp zijn gaan staan. 
Vraag bij de kinderen de bedoeling van deze les terug. 
Weten ze nu wat biomimicry is en hoe ze ideeën uit de natuur kunnen gebruiken als inspiratiebron? 
Rond de les af door met elkaar op te ruimen! 
Alle recyclebare materialen (klei, cocktailprikkers) worden weer netjes opgeruimd. 
De repen mogen mee naar school.



Les Natuurtuin paar voorbeeld foto’s: dit worden losse A5 foto’s met voor de foto en achter de tekst 
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Achtergrondinformatie 
 
A6 kaarten 

 

VERDEDIGEN (actief) 
 
Wesp 
Bij 
Hommel 
Mier (mierenzuur) 

 

AFSCHRIKKEN 
waarschuwingskleuren (geel - zwart en rood), 
ik ben kleiner dan ik lijk 
Zweefvlieg: Ik doe of ik een wesp ben en lijk 
daardoor gevaarlijk 
Dagpauwoog: de grote ogen dienen als 
afschrikmiddel tegen vogels 
Lieveheersbeestje:  rood en zwart betekent hier: 
let op. Ik ben vies 
Rups: de haren beschermen tegen opgegeten 
worden. Sommige rupsen hebben brandharen 

 

BESCHERMEN (passief) 
doorns, prikken 
 
Meidoorn 
Brandnetel (brandharen met mierenzuur) 
Sleedoorn 
Braam 

 

BESCHERMEN (passief) 
doorns, stekels 
 
Stekels langs blad 
Roos 
Kaardebol 
Wegdistel 
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BESCHERMEN, 
schild, huisje, oprollen, hard pantser 
 
Oprolpissebed 
Slak 
Wants 
Miljoenpoot 

 

CAMOUFLAGE 
schutkleur zorgt ervoor dat je niet opvalt 
 
vrouwtjes eend 
groene kikker 
sprinkhaan 
luizen 
 
 
 
 
 

 
 
 


