GROEP 3 & 4 - PLANT
Zeven-diersoorten-pad

LESINHOUD
Een zoogdier is geen vis en een vogel is geen insect. Ontdek de verschillen tussen zeven
diersoorten, waarvan er zes in De Maashorst leven.
Kinderen ontdekken en leren:
dat De Maashorst verschillende bewoners heeft, en dat ze op een verschillende manier leven
en wonen
● dat veel dieren met hun eigenschappen en kenmerken passen bij de omgeving waarin ze
leven
● over ordening van het dierenrijk en kunnen van de zeven hoofdgroepen een voorbeeld
noemen
●

LESACTIVITEIT
Hoe ziet de les eruit?
Na een inleiding op de leszolder gaan de kinderen in groepjes op pad. Elk groepje krijgt een tas
met materialen en opdrachtkaarten mee. De kinderen en de ouder volgen het
zeven-diersoorten-pad en voeren de opdrachten uit. De ouder leest informatie voor over
woonomgeving, voedsel en eigenschappen van de dieren. De kinderen zoeken op hun knipkaart
bij elk dier het juiste ‘jong’ en mogen bijbehorend vakje knippen. Locatie
Zolder Natuurcentrum De Maashorst. Belangrijk: Kom op tijd want de middag is kort!
Wanneer
september tot half november, alleen op de middagen. Ochtend in overleg.
Kosten
€2,00 per leerling met een minimumbedrag van €50,00 per groep.

GROEP 3 & 4 - PLANT
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SCHOOLVOORBEREIDING
Inhoudelijk
Als voorbereiding op de les op het natuurcentrum laat u de kinderen kennismaken met de zeven
hoofdsoorten: zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën, reptielen, insecten en spinnen
Kenmerken:
1. Zoogdieren: zijn warmbloedig, jongen krijgen melk van hun moeder (bijvoorbeeld hond,
konijn, varken, mens, mol).
2. Vogels: hebben veren (bijvoorbeeld specht, merel, mus, vink).
Bekijk het filmpje over de merel en over spechten.
3. Vissen: leven in het water, halen adem door kieuwen, er zijn zoetwater- en zoutwatervissen.
De zoutwatervissen leven zeeën en oceanen. (bijvoorbeeld goudvis, forel, zalm, haai, tonijn).
4. Amfibieën: zijn koudbloedig en leven op het land en in het water (bijvoorbeeld kikkers,
padden, salamanders).
Bekijk het filmpje van kikkerdril tot kikker.
5. Reptielen: zijn koudbloedig, de meeste soorten leven op het land, hebben schubben en uit de
eieren komen geen larven, maar een klein exemplaar(voorbeeld: hagedis,slang)
6. Insecten: hebben zes poten en een drieledig lijf: kop, borst en achterlijf (bijvoorbeeld
honingbij, kevers, mieren, libellen, wespen, vlinders, vliegen).
7. Spinnen: hebben acht poten (bijvoorbeeld kruisspin, huisspin, vogelspin).
Bekijk het filmpje over de kruisspin.
Welk van de zeven diersoorten leven op en rond het schoolplein?
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