
Voorbereiding post 5

Elke paddenstoel zijn eigen plekje

Groep 5-6



Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre

Dit is de Powerpointserie als voorbereiding op post 5: 
Elke paddenstoel zijn eigen plekje, voor groep 
5 en 6.
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• Werkblad

• Opruimen



Algemeen

• Bij de post is een tafel nodig om het spel aan te spelen.

• Bij de post hoort computerapparatuur (wordt compleet uitgeleend). 
In de buurt van de post moet daarom een stopcontact zijn. 

• Wilt u de werkbladen op de post maken, zorg dan voor 
(kleur)potloden.



• In het werkboek dat op de 
post ligt vindt u achter het 
tabblad ‘Groep 5-6’ op 
papier alle informatie over 
deze post. 

• Neem voor de wandeling op
de computer en voor de info-
borden niet meer dan 
10 minuten en de rest van 
de tijd voor het spel.

• Het werkblad kan op school 
worden gemaakt, dit hoeft 
niet op de post.



Wandeling op de computer en infoborden

Op de post willen we de kinderen het volgende duidelijk maken:
• Paddenstoelen hebben allemaal hun eigen voorkeur voor een 
goede groeiplek.

• Er zijn parasieten, opruimers en samenlevers.

Het eerste wordt duidelijk gemaakt in een computerprogramma 
waarin 9 filmfragmenten van verschillende stukjes natuur zitten. De 
filmpjes eindigen telkens met een paddenstoel die dáár zijn favoriete 
plek heeft.

Op de infoborden is te zien welke paddenstoelen samenlever, 
parasiet of/en opruimer zijn. 

Voor de kinderen van groep 5 en 6 wordt de kijkdoos niet gebruikt. 



• De organisatie zorgt ervoor dat 
de computer op de post goed 
is aangesloten.

• Zet de schakelaar op de con-
tactdoos op ‘1’.

• Zet de computer aan (knop 
rechts bovenop de kast).

• Zet de beide beeldschermen 
aan (knop rechts onderaan het 
scherm).

• Het geluid staat al aan, s.v.p. 
niets aan veranderen.



Computer‘wandeling’

• Er wordt altijd geklikt met de linker muisknop!

• Dubbelklik op het scherm op het 
icoon ‘Start gr. 4-8’.

• Er verschijnt een startscherm. 
Druk op ‘F11’ om het beeld 
schermvullend te maken. Dit kan 
de hele ochtend/middag zo blijven. 
Klik daarna op de rode pijl.

• Er verschijnt een intro met eekhoorn. 
Laat nadat de introtekst beluisterd is 
één van de kinderen op de eekhoorn 
klikken. 

• Er volgt een kort natuurfilmpje dat 
eindigt met een paddenstoel.



• Op het keuzescherm met 16 
paddenstoelen dat daarna 
automatisch verschijnt, moeten 
de kinderen de foto aanklikken 
van de paddenstoel die daar-
voor in het filmpje te zien was.

• Als de goede paddenstoel is 
aangeklikt, kan daarna het vol-
gende filmpje worden opgestart.

• Als een verkeerde paddenstoel is aangeklikt, komt het 
keuzescherm weer terug en kan een andere paddenstoel gekozen 
worden. 

• Eventueel kan de foto van de gezochte paddenstoel worden 
teruggeroepen door bovenaan op het vraagteken-icoon te klikken, 
of het filmpje opnieuw afgespeeld worden door op het schoentjes-
icoon te klikken.



• Laat de kinderen om de beurt 
kiezen en doorklikken. Overleggen 
met de rest van de groep mag 
natuurlijk.

• Na de laatste paddenstoel (de 
vliegenzwam) komt het programma 
automatisch in wachtstand voor het 
volgende groepje kinderen. Klik pas 
op de rode pijl wanneer het volgen-
de groepje met de ‘wandeling’ kan 
beginnen.

• Als tussen twee groepjes kinderen 
veel tijd verstrijkt, gaat de screen 
saver aan. Ga een paar keer heen 
en weer met de muis (niet klikken) 
om weer gewoon beeld te krijgen.



• De eekhoorn, het elfje en de kabouter 
die in de filmpjes voorkomen staan op 
de post. Zo kunnen de kinderen goed 
inschatten hoe groot de paddenstoelen 
in werkelijkheid zijn.

• De tekst die bij de filmpjes is ingesproken staat ook in het 
werkboek. Hier staat bovendien telkens over welke paddenstoel 
het filmpje is gegaan.

• Sluit na het laatste groepje kinderen af.
Druk de toets ‘F11’ in en klik vervolgens op het rode kruisje   
rechtsboven om het programma af te sluiten.
Klik op het Windows-icoontje linksonder en vervolgens op 
‘Afsluiten’ om de computer uit te zetten.
Zet beide beeldschermen uit.
Laat het geluid aan staan.
Zet de schakelaar op de contactdoos op ‘0’ om alle apparatuur 
stroomloos te maken.



Infoborden

Na de ‘wandeling’ zal er vaak geen 
tijd meer voor de infoborden zijn. Het 
is niet noodzakelijk om datgene wat 
hier op staat, te behandelen.

Linkerbord: parasieten en opruimers

• Schimmels parasiteren meestal op 
bomen, maar soms ook op dieren 
(rupsendoder) en zelfs andere 
schimmels (kostgangerboleet).

• Sommige parasieten gaan door met opruimen nadat de ‘gastheer’
dood is.

• Laat de doos met berkenhout zien. De berken-
zwam veroorzaakt bruinrot, het elfenbankje 
witrot.



Rechterbord: samenlevers (symbiose)

• Bijna alle boomsoorten in Neder-
land leven samen met schimmels. 
Ze vormen mycorrhiza: verbin-
dingen tussen de zwamdraden en 
de boomwortels.

• Schimmels kunnen ook met dieren 
samenleven: bijvoorbeeld termie-
ten en bladsnijmieren.



Spel
Voor de groepen 5 en 6 wordt 
het spel ‘Op pad’ gebruikt. 

Materiaal: 
• doos met 78 speelkaarten:
6   ‘Op pad’ kaarten (2x Park,

2x Loofbos, 2x Naaldbos)
47 Paddenstoelkaarten
9   Bonuskaarten
8   Kaarten ‘Spiegeltje mee’
8   Kaarten ‘Spiegeltje kapot’

Voor groep 5 en 6 worden de 
Bonuskaarten (met rode stip 
rechtsboven) niet gebruikt.



Kaartoverzicht

‘Op pad’ kaarten (groene stip op 
achterkant): Loofbos, Naaldbos,
Park

Paddenstoel-
kaarten (een 
paddenstoel
kan in één of
meer natuur-
gebieden 
voorkomen)

Kaarten ‘Spiegeltje mee’ en ‘Spiegeltje kapot’

De Bonuskaarten worden bij groep 5 en 6
niet gebruikt.



Geef ieder kind een ‘Op pad’ kaart met een natuur-
gebied (loofbos, naaldbos of park). Deze leggen de 
kinderen open voor zich neer. 
Als er minder dan 6 kinderen zijn, worden de over-
gebleven ‘Op pad’ kaarten niet gebruikt. Spelen er 
4 kinderen mee, zorg dan dat van alle natuurgebie-
den minstens één ‘Op pad’ kaart in het spel is.

Leg de Bonuskaarten apart, ze worden niet gebruikt.

Meng de Paddenstoelkaarten 
met de Spiegeltjeskaarten (zorg 
dat deze kaarten goed verdeeld 
zitten) en leg ze op blinde stapels 
midden op tafel.



Kies een kind uit dat mag beginnen, de kinderen komen vervolgens
met de klok mee aan de beurt.

Degene die aan de beurt is pakt één kaart van de blinde stapels.

• Is dit een Paddenstoelkaart, 
dan kijkt het kind of de pad-
denstoel op de kaart voorkomt 
in het natuurgebied op de 
eigen ‘Op pad’ kaart. Dit is te 
zien aan de symbooltjes in de 
rechterbovenhoek.
Klopt het symbooltje, dan legt 
het kind de Paddenstoelkaart 
naast de ‘Op pad’ kaart neer.
Een paddenstoel kan in meerdere soorten natuurgebieden voor-
komen, dan staan er meerdere symbooltjes op de kaart.



• Klopt het niet, dan wordt de Paddenstoelkaart 
open bij de blinde stapels weggelegd.

• Is het een ‘Spiegeltje mee’ kaart, dan 
legt het kind deze open naast de eigen 
‘Op pad’ kaart.



• Is het een ‘Spiegeltje kapot’ kaart, 
dan mag het kind één van de 
andere spelers met een 
‘Spiegeltje mee’ kaart uitkiezen. 
Beide Spiegeltjeskaarten gaan 
vervolgens in de opbergdoos. 
Heeft niemand een ‘Spiegeltje 
mee’ kaart uitliggen, dan gaat de 
‘Spiegeltje kapot’ kaart ongebruikt 
in de opbergdoos.

Daarna is de volgende speler aan de beurt.



Nut van de kaart ‘Spiegeltje mee’

Een speler die een ‘Spiegeltje mee’
kaart heeft uitliggen, mag bij het be-
gin van zijn beurt in plaats van een 
kaart van de blinde stapel, de laatste 
open kaart pakken. Dit heeft natuurlijk 
alleen zin wanneer op de laatste open 
kaart een paddenstoel staat die voor-
komt in het natuurgebied van de 
eigen ‘Op pad’ kaart.

Het spel eindigt wanneer de blinde stapels op zijn, of wanneer de 
speeltijd om is.

Winnaar is degene die de meeste Paddenstoelkaarten heeft 
verzameld.



Werkblad groep 
5-6(-7-8)

Het werkblad voor groep 
5-6 hoeft niet op de post 
gemaakt te worden. Dit kan 
ook op school gebeuren.

Wilt u het werkblad op de 
post maken, zorg dan dat er 
potloden zijn. 



Opruimen

Na de laatste groep spel opruimen, en tafel/stoelen rechtzetten.

Zet het computerprogramma uit: druk toets ‘F11’ in en klik daarna 
op het rode kruisje rechtsboven.
Zet de computer uit: klik op het Windows-icoontje linksonder in 
beeld en kies daarna voor ‘Afsluiten’. Beeldschermen uitzetten.
Zet de schakelaar op de contactdoos op 0.

De materialen gaan door veel handen. We nemen aan dat 
iedereen hiermee voorzichtig is, maar toch kan er iets kapot gaan 
of kwijt raken. Meld dit s.v.p. meteen bij degene die vanuit de 
organisatie de ochtend/middag begeleidt, of bij de leerkracht.

Bedankt voor uw medewerking en veel succes en plezier met het 
bezoek aan Wat schimmelt daar?.


