Naam:

Groep:
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Nachtbrakers
NACHTRUST

Bekijk het clipje: Nachtrust

a) Wat is de nacht?
b) Waarom is het ‘s nachts donker?

c) Is het in de stad ’s nachts donker, kun je sterren zien? Waarom wel of niet?

d) Waar zijn de maan en de sterren overdag?

e) Ken jij iemand die ’s nachts niet slaapt omdat hij of zij dan werkt?

1. DAG EN NACHT
Bekijk het clipje: Dag en nacht
Dag en nacht proefje
Bedenk met jouw groepje een proefje
waarmee je aan de klas kunt uitleggen
waarom het overdag licht en ’s nachts
donker is. Je krijgt daarvoor:
- een sinaasappel = de aarde
- een zaklamp = de zon
- een saté prikker = de aardas
- stift om aan te kruisen waar je woont

etmaal = 24 uur. De tijd
waarin de aarde helemaal
om haar eigen as draait

aardas = denkbeeldige as van
noordpool tot zuidpool. De aarde
draait om deze as
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2. NACHTLEVEN
Bekijk het clipje: Nachtleven

a) In welke gebouwen is ’s nachts het licht aan omdat er mensen werken?
Kleur de ramen waar ‘s nachts licht brandt geel en kleur de ramen waar geen licht
brandt donker.

Ziekenhuis

Bakker

Vliegveld

Supermarkt

Slager

Hotel

School

Flatgebouw

b) Zou jij ’s nachts willen werken als je groot bent? Waarom wel of niet?

c) Welke dieren in de stad zijn ’s nachts wakker en druk bezig?

● uilen		 ● kikkers		 ● katten		 ● muggen
● vleermuizen ● ratten		 ● nachtvlinders ● egels
● dagvlinders ● honden		
● spinnen		 ● krekels


✔

●

d) Waarom gaan deze dieren liever ’s nachts dan overdag op pad?
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3. NACHTKIJKEN
Bekijk het clipje: Nachtkijken

a) Als het donker is kun je niet goed zien.
Nachtdieren hebben zich aangepast aan het donker. De ogen passen zich aan, of
andere zintuigen ontwikkelen zich beter.
Bijvoorbeeld: 1) Ogen die in het donker kunnen zien (kijken)
2) Snorharen om de weg te kunnen vinden of voedsel te zoeken
(voelen)
3) Grote antennes waarmee wordt geroken (ruiken)
4) Grote oren om goed te kunnen horen (horen)
Kleur het onderdeel in van de dieren in de plaatjes dat aan het donker is aangepast: Let op! Bij sommige dieren gaat het om meer dan één onderdeel.
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b) Waaruit bestaat een oog?
Trek lijntjes van de woorden naar de tekening.

wenkbrauw											 wimpers
ooglid				

								 iris

oogwit											

pupil

Opdrachten c en d doe je met iemand samen.
c) Kijk goed naar elkaars ogen. Teken één oog na met iris, pupil, wimpers, ooglid
en wenkbrauw.

d) Kijken in het donker. In het donker zie je eerst niets, maar na een tijdje ga je
een beetje zien, je ogen zijn gewend aan het donker.
Proefje: Vraag jouw maatje om de ogen dicht te doen en de handen voor de ogen
te houden, om het donker te maken. Tel tot 60, dan mogen de ogen weer open. Kijk
goed naar het zwarte rondje, de pupil, van je maatje. Wat zie je?

Leg uit wat er met de pupil gebeurt:

iris = het gekleurde
deel van het oog

pupil = een kleine, ronde,
zwarte opening in de iris
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Nachtbrakers
... NU NAAR BUITEN!
Bekijk het clipje: Nachtbrakers

Slaap-proefje: Gaan planten ’s nachts ook
slapen? Een madeliefje sluit haar bloemetje
als het avond wordt. Komt dat omdat het
donker wordt of omdat het kouder wordt?
Dat ga je nu onderzoeken:
-p
 luk met je groepje 3 madeliefjes en
zet elk madeliefje in een klein glaasje
met water
- zet madeliefje 1 in het donker
- zet madeliefje 2 in de kou, bijvoorbeeld in de koelkast
- laat madeliefje 3 gewoon staan
- kijk na een uur welk madeliefje haar bloemetje heeft gesloten.
Welk madeliefje is dichtgegaan? Omcirkel wat klopt:

MADELIEFJE:

1

2



3

Conclusie: het madeliefje sluit haar bloempje omdat het ’s avonds:
							

DONKER / KOUDER WORDT

FILOSOFISCHE VRAAG
Hebben dieren ook menselijke eigenschappen?
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:
Natuurschatten,
over het belang
van natuur in de
stad voor de mens.

