Naam:

Groep:

DE WILDE STAD IN DE KLAS
LES 5 - WERKBLAD 1

Uitvinders

HANDIGHEIDJES
Bekijk het clipje: Handigheidjes

a) Wat vind jij een goede uitvinding?
b) Heb jij klittenband aan jouw kleding of spullen?

✔
● schoenen ● gymschoenen ● jas ● tas ● iets anders ●

Klittenband is afgekeken van de natuur. Het is een slimme uitvinding
van de ‘grote klis’. Deze plant kleeft haar vruchten met haakjes aan
de vacht van dieren. Zo kan ze haar zaden verspreiden.

c) Ken jij andere dingen die afgekeken zijn van de natuur?

1. SLIMMERIKEN
Bekijk het clipje: Slimmeriken

a) Dieren maken slim gebruik van dingen van
mensen. Kijk naar de plaatjes en bedenk een dier die dit
slim zou kunnen gebruiken. Vul de naam van het dier in op
de stippellijn. Wat zou het dier ermee doen? Vul dit ook in.
gebruikt een
fontein om
gebruikt een
lantaarnpaal
om
gebruikt een
vuilniswagen om
gebruikt een
verkeerslicht om
gebruikt een
bloempot om
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b) Als jij een dier was, hoe zou je
dan slim gebruik maken van de stad?
Je bent een reiger en hebt zin in vis.
Hoe kom je in de stad aan een lekker visje?

Je bent een vos en je hebt honger.
Hoe kom je in de stad aan eten?

Je bent een vlinder en dol op nectar.
Waar vind je bloemen in de stad?
Je bent een ringslang en wilt je opwarmen.
Waar vind je in de stad een lekker
en veilig plekje om te zonnen?

2. AFKIJKEN
Bekijk het clipje: Afkijken

a) Mensen kijken slimme oplossingen van planten en dieren af en
gebruiken dat om problemen op te lossen.
Dat noemen we biomimicry,

het afkijken van de natuur.

Speel afkijk- memory
(met 2 of 3 personen)
1. Knip de kaartjes van het memoryspel uit.
2. Welk voorwerp is afgekeken van welke plant of welk dier? Leg de kaartjes in
2-tallen bij elkaar.
3. Als iedereen in je groepje weet welke 2 kaartjes bij elkaar horen, leg je de
kaartjes ondersteboven en door elkaar, zodat niemand weet welk kaartje
waar ligt.
4. Speel het memoryspel door om de beurt 2 kaartjes om te draaien. Als je 2
kaartjes omdraait die bij elkaar horen, zijn ze voor jou en mag je nog een keer.
Heb je het fout dan draai je de kaartjes weer om en is de volgende aan de
beurt. Wie vindt de meeste 2-tallen?

b) Wat hebben mensen nog meer afgekeken van de natuur?
Maak zelf extra kaartjes bij het memory spel.
biomimicry = een oplossing uit de natuur afkijken
en namaken. bio = leven, mimicry = na-apen

memory = onthouden,
de naam van een spel
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AFKIJK-MEMORYSPEL
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Uitvinders

... NU NAAR BUITEN!
Bekijk het clipje: UItvinders
In het clipje zie je vleermuizen vliegen in het donker, zonder ergens tegenaan te
vliegen. Ze kunnen ‘zien’ zonder hun ogen te gebruiken door een geluid te maken
en naar de echo te luisteren, dit heet echolocatie.
Ook walvissen en dolfijnen
gebruiken echolocatie. Sommige blinde mensen kunnen dit ook.
Duikboten gebruiken sonar
om onder water de weg te vinden, net als bij
echolocatie. Dit is een voorbeeld van een uitvinding van de mens die is afgekeken
van de dieren.
Opdracht:
Je gaat met je groepje een uitvinding
doen als oplossing voor een probleem.
Om de oplossing te vinden kijk je heel goed naar een dier dat die oplossing al heeft
gevonden.
Voorbereiding:
1. Bedenk een probleem.
Voorbeelden:
- Hoe kan ik buiten warm blijven in de winter?
- Hoe zou ik kunnen vliegen?
- Hoe kan ik mezelf onzichtbaar maken?
- Hoe kan ik tegen een muur omhoog klimmen?
- Hoe kan ik blijven drijven?
2. Verkennen.
Zoek buiten naar een dier dat de oplossing heeft gevonden.
Als je buiten geen dier kunt vinden, zoek dan op internet.
Kijk heel goed welk trucje dat dier gebruikt. Kunnen jullie dat trucje
afkijken en voor jezelf gebruiken?

echolocatie = een geluid
uitzenden en naar de echo luisteren om te weten waar iets is

sonar = een
apparaat dat
echolocatie
gebruikt

uitvinding = een
nieuwe oplossing
voor een probleem
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Uitvinders

... NU NAAR BUITEN! (vervolg)
Aan de slag:
3. Maak een ontwerp voor een uitvinding: teken met je groepje hoe je het trucje
van het dier voor jezelf zou kunnen gebruiken. Gebruik je fantasie, het moet
iets zijn wat nog niet eerder bedacht is. Bedenk ook hoe je het kunt maken en
welke materialen je daarvoor nodig hebt.
4. Uitvinding maken: verzamel alle materialen die je nodig hebt en maak de
uitvinding.
5. Testen en verbeteren: probeer uit of de uitvinding werkt. Is het een goede oplossing voor het probleem? Verbeter de uitvinding waar mogelijk.
Tot slot:
6. Presenteren: laat de uitvinding zien aan de klas. Vertel wat het probleem was,
welk dier je hebt bekeken en welke oplossing jullie gevonden hebben. Laat
zien hoe de uitvinding werkt.
7. Verdiepen en verbreden: hebben de andere kinderen uit de klas een idee
hoe jullie uitvinding nog verbeterd kan worden?

FILOSOFISCHE VRAAG
Bekijk het clipje. Wie zijn slimmer: mensen of dieren?
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: Dierenmanieren

