
Naam: Groep:

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet
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Even voorstellen
Hallo, ik ben Abatutu. 
Zoals je ziet ben ik een kat, maar niet 
zomaar een kat.
Ik woon in de grote stad en maak daar 
heel veel dingen mee. In deze lessen 
laat ik je heel veel zien over het 

leven in de stad.



●✔


infrastructuur = wegennetplattegrond = platte tekening van een gebied

1. OP STAP
Bekijk het clipje: Op stap. Mensen gaan 
naar hun werk, naar school of op bezoek bij 
familie. Ze gaan boodschappen doen, naar 
het voetbalveld of op vakantie. 
Daarvoor gebruiken mensen autowegen, 
fietspaden, trambanen, metrobuizen,  
treinrails, waterwegen en het luchtruim.  
Dit noemen we    infrastructuur

a) Hoe ga jij meestal
naar school? Zet een
● te voet    ● step    ● fiets    

● auto    ● tram    ● metro    

● anders   

b) Teken de weg van huis 
naar school.
Teken het als een  plattegrond
plat, zoals op een kaart met 
straten. 
Teken ook wat je ziet onderweg 
zoals huizen, bomen, een plein of 
een park.

c) Hoe zou een kat deze weg 
lopen?
Teken dit met een stippellijn
in je tekening.
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RIOOL

GRACHTEN

DAKEN

BOMEN

LUCHT

d) Hoe gaan dieren door de stad?
Trek één lijn tussen een dier en de weg 
die hij vaak gebruikt in een stad.

KAT

RAT

VOGEL

KREEFT



EEKHOORN
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2. DIERENMANIEREN
Bekijk het clipje: Dierenmanieren. Kijk en luister goed naar de dieren en mensen. 
Dieren zijn net mensen en mensen zijn net dieren.  Mensen gebruiken taal om 
elkaar iets te zeggen: woorden, maar ook geluiden, hoe je staat en hoe je kijkt. 
Dat noemen we  communiceren.         Dat is ook zo bij dieren.

Heb je goed geluisterd 
en gekeken naar de 
dieren en mensen in het  
clipje?
Schrijf in het vakje onder 
de foto’s wat de dieren en 
mensen willen zeggen.

Kies uit:
• ik heb honger
• ik vind je lief
• luister naar mij
• ik ben boos op jou

clipje = korte film

communiceren = contact maken, iets duidelijk willen maken
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 Ontbijt

Lunch

Diner

Teken hier jezelf

Ontbijt

Lunch

Diner

Wat eet jij het liefst?

 Ontbijt

Lunch

Diner

   Ontbijt

Lunch

Diner



menu = wat je gaat eten

ontbijt = ochtendeten
lunch = middageten
diner = avondeten

3. UIT ETEN
Bekijk het clipje: Uit eten. Kijk goed wat de mensen 
en dieren eten. In het clipje zie je mensen, de kat, 
een reiger en een muis iets eten. 
Bedenk een lekker   menu        voor jezelf, een kat, 
een reiger en een muis. Verzin iets anders bij 
het ontbijt, de lunch en het diner         en 
schrijf dat op de menukaarten.



meerkoet = 
watervogel
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4. THUIS
Bekijk het clipje: Thuis. Kijk goed waar 
de mensen en dieren wonen. 
Wanneer is een huis een goed huis?
Trek een lijn van de ‘huizen‘ van een 
mens, een vleermuis en een  meerkoet 
naar de woorden die aangeven wat 
nodig is voor een goed huis. Een woord 
kan bij verschillende huizen horen. NIET KOUD

BIJ RIJEN BOMEN

RUSTIG

GROOT

DROOG

OP HET WATER

DONKER

BIJ WINKELS

MOEILIJK TE VINDEN
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... NU NAAR BUITEN! 
Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Buiten is meer natuur dan je op het eerste gezicht 
ziet. Ook als je denkt dat het schoolplein alleen 
tegels heeft zijn er meer planten en dieren te 
vinden dan je verwacht. 
Volg de stappen om te onderzoeken wat er aan 
natuur op het schoolplein te vinden is.

vierkante meter = 
vak van 1 meter breed
en 1 meter lang



Voorbereiding:
1. Vraag aan de juf of meester 4 touwtjes van 1 meter, invultabel en pen.
2. Kies een plek op het schoolplein en maak een vak van  1 vierkante meter 
door met 4 touwtjes van 1 meter een vierkant neer te leggen.
3. Bespreek met je groepje welke dieren en plantjes je denkt te vinden in het 
vak.

Het onderzoek:
Probeer zoveel mogelijk plantjes, dieren en andere 
dingen te ontdekken binnen jouw vak. Zet een streepje 
bij alles wat je vindt in de tabel.

Tot slot:
Heb je meer of minder dieren en plantjes 
gevonden dan je van te voren dacht?



Namen:

Groep:

Natuur  Gevonden!  Natuur  Gevonden!

Zandkorrel/Tuinaarde     Slak 

Steen  Regenworm 

Mosje  Duizendpoot

Plantje 1  Miljoenpoot 

Plantje 2  Pissebed 

Plantje 3  Rups 

Bloem 1  Vlinder 

Bloem 2  Kever 

Bloem 3  Spin/Hooiwagen 

Afgevallen blad  Mier 

Iets anders 1  Larve 

Iets anders 2  Iets anders 4

Iets anders 3  Iets anders 5 
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➔ ➔
Zet een ✔ bij wat je ziet!
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Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet

Op mijn ruimtereis ben ik veel gaan 
nadenken over onze aarde en over 
hoe wij als mensen met onze aarde 
en met onze natuur omgaan. De 
natuur is overal, ook hier in de stad. 
Wat voor dieren kan je in de stad 
tegenkomen? Ik ga die vraag stellen 
aan stadsecoloog Anneke Blokker.

Even voorstellen
Ik ben André Kuipers,
ruimtevaarder. 

Wat is natuur? Wat is natuur voor jou?
Schrijf hier op wat jij denkt!

FILOSOFISCHE     VRAAG! 



Tot de volgende les!
Volgende maand gaan we weer op avontuur met Abatutu in de wilde stad.
Bekijk alvast een clipje van de volgende les: Hap, slik, weg!

filosofisch = grote  
vragen stellen aan jezelf


