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SPEELNATUUR

DE WILDE STAD IN DE KLAS
LES 10 - WERKBLAD 1



1. FIJNE STAD
Bekijk het clipje: Fijne stad
 
a) In de 10 lessen van De Wilde Stad in de Klas heb je kunnen ontdekken 
dat er heel veel natuur is in de stad.
Er zijn echter ook wijken waar heel weinig natuur te vinden is. 

  wijk A      wijk B

      

Waar...            Wijk A   Wijk B       Omdat:

is het fijner om te wonen? ● ●

is het warmer in de zomer? ● ●

overstromen de straten eerder? ● ●

is de lucht schoner? ● ●

zijn meer soorten dieren? ● ●

Bekijk het clipje: Speelnatuur 

a) Als je thuis buiten gaat spelen, waar speel je dan?

b) Is er natuur waar jij buitenspeelt? Zo ja, waar speel je mee? 
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b) Is het fijn als er natuur in de stad is?
                                omdat

Kijk op Google maps:
c) Hoeveel groen is er rond jouw school?

d) Zoom in op het schoolplein en teken een plattegrond van het schoolplein 
(van bovenaf gezien), met de bomen en struiken en speeltoestellen die er zijn.

e) Als jij zelf een ‘groen’ schoolplein mocht ontwerpen, met veel speel-
natuur, hoe zou dat er dan uitzien? Teken in het vak hieronder, van bovenaf 
gezien.

JA / NEE

VEEL / WEINIG / GEEN
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2. SCHONE STAD
Bekijk het clipje: Schone stad

a) Schone grond
In de natuur gaat niets verloren. Wat voor de één afval is, is voor de ander voed-
sel of bouwmateriaal. Dieren helpen de stad op te ruimen. Wat ruimen de dieren 
op de plaatjes op? Kies uit: rot fruit, een dode ree, broodresten, rottend hout, een 
dood insect, paardenpoep

De mier eet De raaf eet 

De vlieg eet De vlinder eet

De pissebedden eten De muis eet   
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b) Schone lucht
Groene blaadjes aan de bomen brengen zuurstof 
in de lucht. Mensen en dieren halen zuurstof uit de lucht 
als ze inademen. Ze hebben zuurstof nodig om te leven.

Met: Maakt een groen blad:
- water uit de bodem - suiker als voedsel voor de boom
- zonlicht - zuurstof
- koolstofdioxide uit de lucht

Schrijf de volgende woorden in de tekening om dit uit te leggen:
water,  zuurstof, suiker

KOOLSTOFDIOXIDE
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3. EETBARE STAD
Bekijk het clipje: Eetbare stad

In de stad groeien bloemen en planten. Er zijn wilde 
planten die daar vanzelf gekomen zijn en er zijn 
bloemen en planten die zijn aangeplant door mensen. 
Omdat ze mooi zijn, of om te eten.

a) Bijen halen nectar uit bloemen. Daar maken ze 
honing van. De soort
bloemen waar bijen nectar uit halen bepaalt wat voor 
honing het wordt. Als bijen nectar op de heide halen 
krijg je heidehoning. Ook in de stad maken bijen honing. 
Waar halen de bijen in de stad de nectar vandaan?

c) Schoon water      
Mensen in de stad gebruiken veel water. Afvalwater
moet schoongemaakt worden voor je het weer kunt
drinken uit de kraan. Water kan op een natuurlijke manier 
gezuiverd worden in de duinen. Het zand filtert het water. 

Dit gaan we nadoen met het volgende proefje*:
-  knip de onderkant van een frisdrankfles en zet de fles daar 

ondersteboven op.
-  doe eerst een laag watten, dan een laag wit zand en 

vervolgens een laag steentjes in de fles. Elke laag goed 
aansluiten zodat er geen water langs kan lopen.

-  maak vies water: doe een halve liter water in een bak en 
meng er aarde, melk, sinaasappelsap en ontbijtkoek door-
heen.  

-  giet voorzichtig wat van het vuile water in de fles. Als het 
goed is komt er aan de onderkant helder water uit. Klopt 
dat?

Let op: dit water is nog niet schoon genoeg om te drinken. Ook het water dat door 
de duinen is gefilterd gaat daarna nog door een installatie om het verder te zuive-
ren. Dan pas komt het als drinkwater uit de kraan.

* gebaseerd op www.droppiewater.nl bouw je eigen waterzuivering

zuiveren = 
schoon maken

filteren = door 
een zeef halen

nectar =
suikerrijke
vloeistof
in bloemen 
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Trek een lijn tussen het etiket van de honingpot en de plek in de stad waar de 
bijen de nectar hebben gehaald.

b) In de stad zijn allerlei eetbare wilde bloemen en planten te vinden 
zoals rozenbottels, noten, brandnetels, vlierbloesem, bramen, made-
liefjes. Als je wilde planten wilt eten, pluk dan altijd samen met een volwassene 
die zegt wat je mag eten, want niet alle planten zijn eetbaar.

Je gaat nu wilde bloemen- en kruidenboter maken met je groepje.

Ingrediënten:
- ongeveer een half pakje roomboter
- een handvol eetbare blaadjes 
- een handvol eetbare bloemetjes 
- zout en peper
- toast

Maken:
•  Was de blaadjes en bloemetjes en snij of knip ze fijn.
•  Meng de fijngesneden blaadjes en bloemetjes door de zachte boter. Doe er 

een beetje zout en peper bij. 
•  Smeer de wilde bloemen- en kruidenboter op een toastje en smullen maar!
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FILOSOFISCHE VRAAG



Dit was de laatste les!
Nu weet je dat er meer natuur is in de stad dan je zou denken.
Ben je benieuwd naar de hele film ‘De Wilde Stad’? Deze film draait vanaf 
februari 2018 in de bioscoop. Bekijk alvast de trailer van de bioscoopfilm.

https://www.youtube.com/watch?v=mv2I9hEGIs4

Bekijk het clipje. Moeten we voorzichtig zijn met de natuur?

Schrijf hier op wat jij denkt!

... NU NAAR BUITEN! 
Natuurschatten

Bekijk het clipje: Natuurschatten

Als je goed oplet is er buiten van alles te vinden, 
ook in de stad. Je hebt zo een schatkist vol.
Prachtige veren, mooie stenen, bladskeletten, 
een vogelschedeltje, kastanjes, een bijzonder 
stuk hout, schelpen, lege slakkenhuisjes, 
dennenappels. 

1) Maak een schatkist door een schoenendoos 
mooi te beplakken.
2) Ga op zoek naar de allermooiste schatten 
voor in jouw schatkist.
3) Laat jouw mooiste vondst in de klas zien en vertel waarom jij het een schat vindt.


