Lesprogramma voor groep (4)/5/6

informatie voor de leerkracht

Deze lesbrief is een uitgave van de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert
(SENG), Nijmegen, 2021, 1e oplage.
Post- en bezoekadres:

Educatieve Natuurtuin Goffert
Goffertweg 19
6532 AA Nijmegen (zie plattegrond).
Telefoon: 024-3541729
educatie@natuurtuingoffert.nl
www.natuurtuingoffert.nl

KLIK HIER VOOR EEN ROUTEBESCHRIJVING

Ingang
Natuurtuin

Ontwerp & Tekst: Louis van der Heijden 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.
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Doel van dit programma
In deze les maken kinderen kennis met het diverse leven onder water. Ze
ontdekken dat er naast kikkers en vissen ook dieren als kevers, slakken,
bloedzuigers en libellenlarven in het water leven. Ook bekijken de kinderen hoe
de waterdieren zich op hun eigen manier hebben aangepast aan het leven in het
water.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- wat voor verschillende onderwaterdieren zijn er?
- is het leven onder water anders dan op het land?
- hoe hebben dieren zich aangepast om in het water te kunnen leven?
- ademhalen onder water, hoe doe je dat?
- hoe gebruik je een opzoekkaart?

Aansluiting kerndoelen
Dit programma sluit aan bij de volgende kerndoelen:
40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de
vorm en functie van hun onderdelen.
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Opzet programma
Het programma bestaat uit drie onderdelen: 1) een korte voorbereidingsles in de
klas, 2) een bezoek aan de Natuurtuin, waarbij de kinderen in het moeras op zoek
gaan naar dieren in en op het water en 3) een verwerkingsles die na afloop in de
klas gegeven kan worden.

A. De voorbereidende les
Het doel van de voorbereidende les is om voorkennis te activeren, de kinderen
bekend te maken met enkele begrippen, en ze voor te bereiden op het bezoek
aan de Natuurtuin.

B. Het bezoek aan de Natuurtuin

Verdeel vooraf de klas alvast in vijf groepen
Na de ontvangst in de tuin en de instructies gaat elke groep kinderen onder
begeleiding schepnetten in het moeras. Vervolgens bekijken de kinderen de
gevonden dieren op een centrale plek. Hierbij gebruiken ze loepen, binoculairs en
zoekkaarten. De vangsten worden bijgehouden op een flipover. De lijst met
gevonden dieren gaat mee naar school.

C. De verwerkingsles
In deze lesbrief vind je suggesties voor een verwerkingsles, die gebruikt kunnen
worden om de ervaringen van de kinderen te verdiepen. Tijdens de
verwerkingsles wordt de lijst met gevonden dieren gebruikt die mee naar school
is genomen.
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Informatie voor de ouders
In de digiplanner vind je een document met daarin informatie voor de
begeleidende ouders.

Deel dit document vooraf met de begeleidende ouders
De ouders kunnen zich zo alvast een beeld vormen van hun rol als begeleider.

Kosten les
Voor Nijmeegse scholen worden de kosten gedragen door het Gemeentelijk
Declaratiefonds. Scholen buiten Nijmegen ontvangen een rekening.

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

Evaluatieverzoek
Laat ons weten wat je goed vond aan de les: de TOPS
Laat ons weten wat je voor verbetering vatbaar vindt: de TIPS
Stuur de tops en tips naar: educatie@natuurtuingoffert.nl
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1. Kringgesprek
Voer een kringgesprek. Start het gesprek met de vraag:
- Zouden mensen er anders uitzien als ze in of onder water leefden, in plaats
van op het land?

In het vervolg van het gesprek kun je de volgende vragen stellen:
- Wat zouden goede aanpassingen aan het leven in het water zijn?
(denk aan ademhalen, voortbeweging, eten- geen vuur onder water, kleding)
- Kunnen mensen lang onder water blijven? Hoe doen ze dat?
- Welke waterdieren kennen ze zoal?
- Kunnen die lang onder water blijven? Hoe doen ze dat?
- Leven deze dieren alleen in water, of ook op het land (of in de lucht)?
- Kun je aan zo’n dier zien dat het in het water leeft?
- Is dat dier goed aangepast aan het waterleven? Hoe precies?

2. Presentatie
Bekijk samen de presentatie ‘Steek je hoofd onder water!’. Hieronder vind je een
toelichting bij een aantal slides:

Klik op de link in de slide en luister even
rustig naar het onderwatergeluid.

Je ziet hier de larve van de libel, die soms wel
drie jaar in het water leeft. Een volwassen
libel vliegt door de lucht en vangt dan allerlei
vliegende insecten, zoals muggen en vliegen.
Ook zie je een muggenlarve, die in het water
leeft en later in zijn leven verandert in een
vliegende steekmug.
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In de Natuurtuin gebruiken de leerlingen
zoekkaarten om te achterhalen welke diertjes
ze verzameld hebben. Er zijn allerlei
verschillende typen zoekkaarten. De meeste
werken met een startpunt en ja/nee-vragen.
Als je bij Start begint, en je kijkt bij iedere
vraag steeds goed wat klopt bij jouw dier, kom
je vanzelf uit bij de juiste naam.

3. Na de presentatie
- Wat hebben we gezien?
- Hebben we al iets geleerd?
- Willen we nog iets meer weten?

Online beeldmateriaal
Op Schoolt-TV zijn er diverse filmpjes over waterdieren te vinden:
https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-de-sloot/#q=watertor
(kijk van minuut 6 tot minuut 12)
https://schooltv.nl/video/broedzorg-van-een-stekelbaars-vader-heeft-het-maar-druk/#q=%
22stekelbaars%22
https://schooltv.nl/video/libellenlarve-een-dier-met-straalaandrijving/#q=libellenlarve
https://schooltv.nl/video/waterspin-bouwt-duikerklok-een-zilveren-spin/
https://schooltv.nl/video/van-larve-tot-libel-lelijke-larve-wordt-mooie-libel/#q=libel%
20larve

Tip: zoek online ook eens naar filmpjes met de zoekterm ‘slootjesdagen’.
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De verwerkingsles na het tuinbezoek
De klas neemt een flipovervel mee naar school. Hierop staan alle diertjes die in
de Natuurtuin werden gevangen.
• Gebruik de presentatie ‘Diertjes op en in het water’.
Bekijk de slides een voor een en ga na welke diertjes de kinderen gezien
hebben.
• Gebruik de bijlage “Wie eet wat?” (op de volgende pagina) om extra
informatie te kunnen geven bij de verschillende diertjes.

Suggesties voor vervolgopdrachten
1. Laat de kinderen een verslag maken in de vorm van een digitaal
prentenboek, of een stukje schrijven voor de schoolsite.
2. Laat de kinderen een zoekkaart ontwerpen voor de gevonden diertjes.
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Bloedzuiger
De bloedzuiger is een soort platte worm. Hij kan zich
samentrekken en uitrekken. Met een zuignapje zuigt hij zich
vast aan een prooi, waar hij vervolgens bloed uit zuigt. De
soort in ons moeras lust alleen slakken.

Haftenlarve
Dit is de larve van de eendagsvlieg (een vliegend
insect). Dit insect leeft als onvolwassen dier één jaar
onder water, waarna hij als volwassen dier slechts één
of een paar dagen boven water leeft! Je herkent de
haftenlarve aan de kieuwflapjes langs zijn achterlijf.
Hiermee ademt hij. De haftenlarve leeft van
plantenafval en algen.

Kokerjuffer
De kokerjuffer is de larve van de schietmot (een vliegend
insect). Het diertje maakt een koker van allerlei materialen,
zoals schelpjes, takjes en blaadjes. Als hij rondkruipt, steken
alleen zijn kop en pootjes uit het kokertje. Zo valt hij niet op
voor roofdieren. De kokerjuffer leeft van plantaardig voedsel.

Muggenlarve
Een mug leeft als hij jong is een maand onder water! Hij ziet
er dan heel anders uit: een kronkelend diertje zonder pootjes.
De larve heeft een buisje aan zijn achterlijf, waarmee hij
boven water ademhaalt (als een snorkel). Hij eet hele kleine
deeltjes die in het water zweven.

Libellenlarve en waterjufferlarve
De larven van libellen en waterjuffers lopen over de
bodem of langs de stengels van waterplanten. Met behulp
van hun uitklapbare onderlip vangen ze andere kleine
dieren. Ze leven soms wel drie jaar onder water. Daarna
kruipen ze langs een stengel het water uit. Hun vel barst
open en er komt een libel of waterjuffer tevoorschijn!
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Posthoornslak, poelslak en moerasslak
Deze slakken eten algen en ander plantaardig materiaal. De
poelslak en de posthoornslak moeten af en toe boven water
ademhalen: ze hebben een soort long. De moerasslak heeft
kieuwen, waarmee hij onder water ademhaalt. Ook heeft hij
een dekseltje waarmee hij zijn huisje kan afsluiten.

Stekelbaarsje
Het stekelbaarsje is een vis met drie stekels op zijn rug. Hij
eet kleine waterbeestjes. Het stekelbaarsmannetje is vaak
mooi gekleurd.

Waterkevers
Waterkevers hebben, net als landkevers, twee
dekseltjes (dekvleugels), waar hun vleugels onder
zitten. Ze kunnen ook nog eens vliegen! Er zijn
vegetarische kevers, maar ook rovers. Als larve
zien ze er heel anders uit. Waterkeverlarven zijn
bijna allemaal rovers. Hoe groter ze zijn, hoe
grotere diertjes ze eten.

Watermijt
Een watermijt is erg klein. Hij heeft acht pootjes en is een neefje
van de spinnen. Sommige watermijten eten nog kleinere
diertjes, andere eten dood plantmateriaal
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Waterwantsen
Wantsen zijn insecten. Alle wantsen hebben een zuigsnuit: een soort rietje
waarmee ze hun voedsel opzuigen. Sommige soorten zuigen sap uit planten,
maar andere zuigen sap uit diertjes. Wantsen die onder water leven hebben
zwempoten. Alle waterwantsen kunnen ook nog eens vliegen!
In ons moeras kun je de volgende wantsen tegenkomen:

Bootsmannetje (ruggenzwemmer)
Deze wants leeft van allerlei waterbeestjes. Hij heeft
de gewoonte om op zijn rug te zwemmen. In een
gesloten hand kan het dier pijnlijk steken.

Duikerwants
De duikerwants is dun en slank. Hij kan heel snel
zwemmen en leeft van planten.

Zwemwants
De zwemwants lijkt een beetje op een kever. Maar als je
goed kijkt, zie je dat hij op zijn rug geen dekseltjes heeft
(wat kevers wel hebben). De zwemwants leeft van planten.

Staafwants en waterschorpioen
Een staafwants lijkt wel wat op een
wandelende tak. De waterschorpioen lijkt
een beetje op een schorpioen. Allebei
sluipen ze onopvallend traag door de
planten. Daar grijpen ze allerlei diertjes
met hun vangklauwen. Ze hebben aan de
achterzijde een lange buis om boven water
adem te halen (een snorkel)

Schaatsenrijder
De schaatsenrijder “schaatst” met zijn vier achterste
poten over het water. Hij leeft van kleine diertjes die in
het water gevallen zijn.
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