Naam:

Groep:
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Kamertje te huur!
SAMENWONEN
Bekijk het clipje: Samenwonen.

a) Met wie woon jij samen in en om jouw huis?
Schrijf de namen op van de mensen die in jouw huis wonen.



Welke huisdieren wonen bij jou thuis?

Noem 3 andere dieren die ook in jouw huis, schuur of tuin wonen.

b) Met welke dieren woon jij samen in jouw stad of dorp?
Noem 3 dieren die je wel eens
buiten in jouw stad of dorp ziet

Schrijf achter elk dier waar
je denkt dat het woont

1. EEN EIGEN PLEK
Bekijk het clipje: Een eigen plek

verdedigen =
beschermen

a) De mensen in het clipje laten aan andere mensen zien dat het hun
huis en tuin is.
Hoe doen ze dat?
Hoe verdedigen

ze hun eigen plek tegen inbrekers of andere indringers?

Noem een dier uit het clipje dat deze mensen niet in hun huis willen hebben.

Noem een dier uit het clipje dat welkom is bij deze mensen.

indringer = iemand
die ongevraagd
binnen komt, niet
gewenst
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b) Wat is jouw eigen plek thuis?

Waaraan kun je zien dat het jouw plek is?


JA / NEE

Heb jij jouw eigen plek wel eens moeten verdedigen?
Hoe deed je dat?



c) Wat is jouw eigen plek in de klas?

Knutsel iets voor aan jouw stoeltje in de klas, met jouw naam erbij,
waardoor iedereen ziet dat het jouw stoel is.
Mensen zijn jouw soortgenoten
Soortgenoten begrijpen elkaar.
Mensen begrijpen dat het jouw stoel is als je naam erop staat.
Wat doe je als er een ander kind op jouw versierde stoel gaat zitten?

Is een vlieg een soortgenoot van jou?

JA / NEE



Zal een vlieg snappen dat het jouw stoeltje is en er niet op gaan zitten?

JA / NEE

d) In de stad hebben alle mensen en dieren een goede eigen plek nodig.
Kruis aan wat nodig is voor een goede plek (meerdere antwoorden mogelijk)
● e en veilige plek om te schuilen en te rusten
● mooi uitzicht
●
● ruimte om te kunnen bewegen
● g ezond eten en drinken in de omgeving
● iets om het gezellig te maken
● waar soortgenoten zijn



✔

soortgenoten = een dier van dezelfde soort
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Teken de 4 dieren in de tekening.

e) Geef ze een goed eigen plekje in de stad tussen de mensen.
Het ene dier heeft weinig ruimte nodig, het andere veel. Bijvoorbeeld: een slak
heeft een paar planten in een klein tuintje nodig, een kat een hele buurt, een
konijnenfamilie een gebied zo groot als een voetbalveld.

f) Teken een cirkel om het dier in de tekening
om de ruimte aan te geven.
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2. ONZICHTBARE GRENZEN
Bekijk het clipje: Onzichtbare grenzen.
territorium = een leefgebied waarbinnen
een dier geen soortgenoten en vijanden
toelaat.

a) Dieren hebben een gebied waar ze hun
soortgenoten en vijanden uit willen houden.
Dit heet een territorium.
Dieren die in groepen
leven hebben een territorium samen met hun groep.
Noem 2 redenen waarom dieren een eigen gebied
nodig hebben.

grens = scheidingslijn
tussen twee gebieden

1)

snuffelen =
onderzoekend
ruiken

2)

b) De grenzen van een eigen gebied van een dier zijn onzichtbaar.
Dieren doen iets om soortgenoten en vijanden buiten hun eigen gebied te
houden. Kruis aan wat het dier in het clipje doet.


✔

KAT
●
●
●
●

Geur
Geluid
Dreigen
Vechten

GANS
●
●
●
●

Geur
Geluid
Dreigen
Vechten

VOS
●
●
●
●

Geur
Geluid
Dreigen
Vechten

c) De vos in het clipje is aan het snuffelen.

HALSBANDPARKIET
●
●
●
●

Geur
Geluid
Dreigen
Vechten

Waarom doet hij dat?
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3. SAMENLEVEN
Kijk naar het clipje: Samenleven.

a) Speel het verkeerslichtspel met de hele klas.
b) Noem

3 dieren uit het clipje die je liever niet tegenkomt.


Waarom niet?

Waarom is het toch goed dat dit dier in de stad leeft?

Waarom is volgens het clipje elk dier op aarde belangrijk?

c) Mensen en dieren komen elkaar tegen in de stad.
Soms hebben ze elkaar nodig. Noem 2 dingen die bijen doen, waarmee ze
mensen helpen.

1)
2)
Wat doen de mensen in het clipje om bijen te helpen?
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d) Heb jij wel eens last van dieren? Wat doe je dan?
e) Soms hebben dieren last van mensen.
Daar is altijd een oplossing voor te bedenken.
Hoe helpen de mensen in het clipje de padden, zodat ze niet worden doodgereden tijdens de paddentrek?

f) Autowegen zijn gevaarlijk voor dieren die willen oversteken.
Er zijn waarschuwingsborden
om bestuurders van auto’s op te laten letten.
Schrijf in het vakje onder het verkeersbord, waar het bord voor waarschuwt.

Pas op:

Pas op:

Pas op:

Welk dier zou jij willen beschermen?

Teken een waarschuwingsbord voor
bestuurders om dat
dier te beschermen.

Pas op:

waarschuwingsbord
= verkeersbord. Pas
op! Driehoek met punt
naar boven, wit met
rode rand.

paddentrek =
padden trekken
van het land
naar het water
om te paren en
eitjes te leggen
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Kamertje te huur!
... NU NAAR BUITEN!

Insecten zijn nuttige dieren, ze brengen
bijvoorbeeld stuifmeel van de ene naar
de andere bloem, daarna kan er een
vrucht (bijvoorbeeld een appel) groeien.
We kunnen ze helpen om een beschut
plekje te vinden om te overwinteren of om
eitjes te leggen.
Er is genoeg ruimte op het schoolplein om
te delen met insecten, maar op een keurig
schoongeveegd schoolplein met alleen
stoeptegels vinden ze geen veilig plekje.
Met de klas maken we voor op het school-

plein een insectenhotel.
Het wordt
een hotel waarin verschillende insecten
een eigen plekje kunnen vinden: bijen,
vlinders, lieveheersbeestjes en nog veel
meer soorten. We maken verschillende
holletjes, door kamertjes te vullen met verschillende materialen. Hoe groot het holletje en de ingang zijn bepaalt wat voor
beestje er komt wonen. Vlinders zoeken
een smalle gleuf, bijen een holle stengel
of boorgaatje, lieveheersbeestjes kruipen
bij elkaar in een hoekje.

Voorbereiding:
1. Zoek materialen voor in het insectenhotel: dikke stukken
hout, gedroogd gras, dennenappels, stenen, twijgjes
etc.. Holle stengels zoals riet of bamboe zijn heel geschikt,
maar lang niet overal te vinden.
2. Leg alle materialen bij elkaar en sorteer op soort.
Aan de slag:
3. M
 et je groepje maak je één kamer van het insectenhotel.
Kies een houten kistje, leeg soepblik of iets anders dat
kan dienen als kamer.
4. Stengels en twijgjes maak je precies evenlang op maat.
In de stukken hout boor je gaatjes. Vul het kamertje met
materialen (openingen naar boven). Zorg dat het goed
vol is, zodat het materiaal stevig blijft zitten als je het
kamertje op zijn kant zet (opening naar voren).
5. Welke insecten zullen zich thuisvoelen in het kamertje?

Insectenhotel =
plek waar meerdere insecten in
kunnen overwinteren of hun eitjes
in kunnen leggen
beschutte plek =
droog, uit de wind
en uit de zon

Tot slot:
6. V
 oeg alle verschillende kamertjes samen tot één hotel en
zet het hotel op een beschutte plek
op het schoolplein.
7. Ga af en toe kijken of er hotelgasten zijn.
op maat = zodat het past
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Kamertje te huur!
FILOSOFISCHE VRAAG!

Daar ben ik weer!
André Kuipers,
ruimtevaarder.

Bekijk het clipje: Is de stad van de mensen
of van de dieren? Wanneer is iets van jou?
Schrijf hier op wat jij denkt!



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:
Wereldreizigers

