
Naam: Groep:

Hap, slik, weg!
SNELLE HAP

DE WILDE STAD IN DE KLAS
LES 2 - WERKBLAD 1

in de STAD
eet een reiger:



in de NATUUR 
eet een reiger:

1. OP DE MARKT
Bekijk het clipje: Op de markt.
 
a) In de stad hebben dieren meer keus wat ze kunnen eten.
Dieren kunnen ook eten wat mensen weggooien.
Teken op het bord wat een reiger eet

clipje = korte film

Bekijk het   clipje         : Snelle hap. 

a) Wat is jouw lievelingseten?

b) Waar komt jouw lievelingseten vandaan?
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KAT

MUIS

VLIEG

MEEUW

REIGER

➔

➔

➔

➔

➔

voedselketen = reeks van 
eten en gegeten worden

b) Mensen gaan naar de winkel of naar de markt  
om eten te halen. In het clipje zie je dat dieren na 
afloop van de markt zoeken naar etensresten. 
Dieren vinden niet allemaal hetzelfde eten lekker.

Kleur elk dier naast de kleurplaat in een ander kleurtje (één kleur per dier).
Zoek voor elk dier iets te eten op de markt in de kleurplaat en geef dat eten 
dezelfde kleur als het dier (een dier kan verschillende dingen lekker vinden).

KAAS

➔

➔

MUIS

fruit groente

brood

vlees

kaasvis

d) Worden dieren zelf ook gegeten? 
Schrijf een dier op dat muizen eet op
het lege plekje.

Dit noemen we een  voedselketen.

c) Schrijf bij elk dier één soort eten uit de tekening in de vakjes hieronder.
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dier

➔ ➔ ➔

➔ ➔ ➔ ➔ POES



2. VOEDSELKETEN:  
ETEN OF GEGETEN WORDEN

a) In het clipje komen 4 dieren voor die eten of worden opgegeten. 
Kleur de 4 dieren in de tekst van het liedje zo:

1. Op een keer vloog er een vliegje, nog heel jong en oh zo klein,
vrolijk rond bij ons in ‘t tuintje, in de warme zonneschijn (2x)

2. Maar een spin had daar haar webje, en ons vliegje vloog er in;
Raakte vast in al die draden; wat een pretje voor de spin! (2x)

3. Pas was onze spin aan ‘t smullen, of daar kwam een mus erbij;
Die zei: „hap”, en spin en vliegje waren binnen allebei (2x)

4. Maar meteen sprong daar ons poesje op de mus en pakte haar;
En zo kwamen al die diertjes in haar buikje bij elkaar (2x)

b) Schrijf de voedselketen uit het liedje in onderstaande vakjes.

c) Wat zou het vliegje kunnen eten?
Schrijf dat in het eerste vakje, dan wordt de voedselketen nog langer.







lettergreep = waarmee je een 
woord in stukjes kunt hakken 

couplet = deel van een liedje 
dat meestal rijmt en bij 
   elkaar hoort
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d) Met de hele klas ga je een nieuwe tekst 
op het liedje maken over een andere
voedselketen.
Bedenk een zo lang mogelijke voedselketen, 
met planten en dieren in de stad (er mogen  
vakjes leeg blijven).

➔ ➔ ➔

➔ ➔

➔➔

e) Schrijf met jouw groepje 1  couplet         van het 
liedje over een dier dat wordt opgegeten.
Het couplet heeft 2 regels van 15  lettergrepen      
 (15x klappen). 
De 2e regel wordt 2x gezongen.



➔➔

➔➔➔
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... NU NAAR BUITEN! 
Hap, slik, weg!

Bekijk het clipje: Hap, slik, weg!

➔ ➔
➔ ➔

➔dode vis vlieg kikker reiger leeuw mineralen
➔ ➔

➔ ➔
➔vlieg kikker reiger leeuw mineralen

Voorbereiding:
1. Je speelt het spel in twee groepen: groep rood en groep blauw. 
2.  Groep rood verstopt een rode vlag, groep blauw een blauwe vlag.  

De vlag geeft het hol van de leeuw aan.
3.  Je krijgt één kaartje in de kleur van je groep: dode vis, vlieg, kikker, reiger, 

leeuw,   mineralen

Het spel:
4.  Je gaat op zoek naar de vlag van de andere groep.

Onderweg kun je iemand van de andere groep tikken of zelf 
getikt worden. Degene die het hoogst in de voedselketen 
staat krijgt het kaartje van de ander, én alle kaartjes die 
hij al verzameld heeft (die zitten in zijn buik). 

Mineralen tikt:  leeuw, reiger, kikker, vlieg, dode vis
Leeuw tikt:  reiger, kikker, vlieg, dode vis
Reiger tikt:  kikker, vlieg, dode vis
Kikker tikt: vlieg, dode vis
Vlieg tikt: dode vis
Dode vis tikt: mineralen

5.  Als je af bent ga je bij de leerkracht een nieuw kaartje (leven) halen.
6.  Het spel is uit als één vlag van de andere groep is veroverd en bij de leer-

kracht is ingeleverd. 

Tot slot:
7.  Tel het aantal blauwe kaartjes dat groep rood 

heeft verzameld en het aantal rode kaartjes dat  
groep blauw heeft verzameld. Welke groep heeft  
het meest ‘gegeten’?

mineralen = stofjes die over-
blijven als een dier of plant 
dood gaat. Deze stofjes 
komen in de bodem en zijn       
voedsel voor planten.

dode vis



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: Kamertje te huur
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Hap, slik, weg!

filosofisch = grote vragen 
stellen aan jezelf

Weet je het nog?
Ik ben André Kuipers,
ruimtevaarder. 

FILOSOFISCHE     VRAAG! 

Bekijk het clipje: Mag je dieren doden om ze op te eten?
Schrijf hier op wat jij denkt!




