
Voorbereiding post 2

Hap, ik heb je!

Groep 1-2-3



Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre

Dit is de digitale voorbereiding op post  2:

Hap, ik heb je! voor groep 1, 2 en 3.

Inhoud:

• Algemeen

• Verhaal

• Spel

• Werkvel

• Opruimen



Algemeen

• Bij de post is een tafel nodig voor het spel. Zorg dat er bij de tafel
genoeg stoelen staan voor de kinderen en voor uzelf.

• Bij een gedeelte van de post is stroom nodig. Zorg voor een 
aansluiting.



• In het werkboek dat bij de 
post ligt, vindt u achter het 
tabblad ‘Groep 1-2-3’ op 
papier alle informatie over 
deze post. 

• Neem voor het verhaal niet 
meer dan tien minuten de tijd 
en gebruik de rest van de tijd 
voor het spel.

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



Voorbereiden

Aan de achterkant van het blauwe bord vindt u een 220V-stekker. 
Steek deze in een stopcontact zodat het bord stroom krijgt. Aan 
de voorkant gaat nu het kleine lichtje links onderaan branden.

Zet de drie dozen met blokken alvast op de tafel. 

Doos met blokken (voedselpiramide)



Verhaal

In een beek leven veel verschillende planten en dieren. De dieren 
moeten eten om te overleven. Sommige dieren eten planten, andere
eten andere dieren. We leggen op speelse wijze de volgende 
begrippen uit:

•Voedselketen

•Voedselpiramide

Aan het begin van een voedselketen staan altijd planten. Planten
kunnen hun eigen voedsel maken. Ze worden gegeten door 
planteneters. De planteneters worden gegeten door vleeseters. En
vaak worden de vleeseters weer opgegeten door grotere vleeseters.



Borden

Voor groep 1, 2 en 3 gebruiken we het bord in het midden 
(magneetbord) en het blauwe bord ‘voedselketens’ rechts. Het linker 
bord ‘levensgemeenschap van de beek’ gebruikt u voornamelijk om 
foto’s te laten zien van dieren die op de twee andere borden aan 
bod komen: bijvoorbeeld de geelgerande waterkever of de 
kokerjuffer.

magneetbordlinker bord blauw bord



We beginnen met het magneetbord. Laat de kinderen naar het 
magneetbord kijken en vertellen wat er allemaal te zien is.
Er zijn veel verschillende dieren te zien op het bord. U kunt vragen 
wat al deze dieren eten. U legt uit dat het niet makkelijk is voor de 
dieren om eten te vinden en tegelijkertijd te voorkomen dat ze 
opgegeten worden. Het is een gevecht om te overleven. Op de 
tafel bij de post ligt een gelamineerde foto van het bord met daarop 
de namen van de dieren. 



Op dit bord ziet u allerlei dieren en 
planten. De namen van de dieren en 
planten staan ook op het bord. U kunt  
met behulp van de drie stekkers de 
lichtjes bij de plaatjes laten branden en 
zo de volgende drie voedselketens 
vormen:  

•sterrenkroos      slak      reiger

•algen      kikkervisje     stekelbaarsje      
snoek

•plankton      kokerjuffer     geelgerande 
waterkever     ijsvogel 

Bord ‘Voedselketens’

drie stekkersDit lichtje brandt als de 220V-stekker aan
de achterkant in het stopcontact zit.



We beginnen met de voedselketen 
sterrenkroos      slak      reiger.

Begin met de vraag: wat eet een 
slak? Een slak eet sterrenkroos. 
Steek één van de stekkers  in het 
gaatje bij het sterrenkroos en een 
tweede stekker in het gaatje bij de 
slakken. De lichtjes bij het 
sterrenkroos en bij de slakken gaan 
nu branden. 

Er gaat ook een rood lichtje 
knipperen bij de reiger omdat reigers 
slakken eten. We hebben dus het 
rijtje

sterrenkroos      slak       reiger.

We noemen dit een voedselketen. 



De volgende voedselketen bestaat uit 
vier schakels. Steek één stekker in 
het gaatje bij de algen en de tweede 
stekker in het gaatje bij het 
kikkervisje. U legt uit dat kikkervisjes 
algen eten. Wie eet kikkervisjes? Het 
stekelbaarsje lust wel een kikkervisje. 
Steek nu de derde stekker in het 
gaatje bij het stekelbaarsje. Nu gaat 
het rode lichtje bij de snoek knipperen 
want snoeken eten stekelbaarsjes. 

We zien dus de volgende 
voedselketen: 

algen      kikkervisje     stekelbaarsje       
snoek. 



We maken nog een derde 
voedselketen:

plankton        kokerjuffer    

geelgerande waterkever       ijsvogel.

Aan het begin van de voedselketen 
staan altijd planten. Planten kunnen 
zelf hun voedsel maken. Planten 
worden gegeten door planteneters. 
Deze planteneters worden gegeten 
door kleine vleeseters en de kleine 
vleeseters door grotere vleeseters.

We willen graag dat de leerlingen dit 
onthouden: 

planten     planteneters       vleeseters.



Wij gaan nu met de blokken aan de slag.

Op de post staan drie dozen met 30 
blokken. De blokken hebben een oranje, 
gele of groene onderkant om ze 
eenvoudig uit elkaar te kunnen houden.

De inhoud van de dozen:

16 blokken met planten

9 blokken met planteneters

4 blokken met kleine vleeseters

1 blok met grote vleeseters

De plaatjes op de blokken komen

overeen met de plaatjes op het 

blauwe bord.

Voedselpiramide

planten
kleine 

vleeseters

planten-

eters

grote 

vleeseters



We verdelen de leerlingen in groepjes van 
twee of drie leerlingen. We gaan aan tafel 
zitten en ieder groepje krijgt een grote doos 
met blokken.

In elke doos zit een onderlegger. Deze 
leggen de kinderen op tafel. We hebben net 
gezien dat planten onderaan een 
voedselketen staan. We vragen de kinderen 
om alle blokken met planten op de 
onderlegger te zetten. Dit zijn 16 blokken.

Welke dieren lusten planten? Laat de 
kinderen de juiste blokken zoeken en boven 
op de blokken met planten leggen (9 
blokken). 



Wie eet planteneters? Laat de 
kinderen de juiste blokken kiezen en 
op de planteneters zetten. De dieren 
die we nu gekozen hebben, zijn kleine 
vleeseters.

Maar ook deze dieren zijn niet veilig 
en worden weleens gegeten. We 
leggen het laatste blok bovenop.

De leerlingen hebben nu een 
voedselpiramide gemaakt. 

Van onder naar boven hebben we het 
rijtje: planten – planteneters- kleine 
vleeseters – grote vleeseters.

Laat de leerlingen de blokken terug leggen in de dozen en schuif
deze opzij. We gaan nu verder met het spel.



Happertjesspel

Materiaal
•Spelbord
•Doosje met 

• 7 pionnen
• 1 dobbelsteen

•Spelhandleiding (in het werkboek)



Spelregels
Elke speler krijgt een pion. Eerst gooien alle spelers met de 
dobbelsteen. Wie de meeste ogen heeft gegooid, mag beginnen en 
gooit nog een keer. Ga op de rondjes het aantal ogen van een worp 
vooruit. Komt een speler op een rondje met een getal, dan is er 
niets aan de hand. Komt een speler op een ‘happertje’, dan moet in 
de spelregels in het werkboek opgezocht worden wat de speler 
moet doen. De spelregels vindt u in het werkboek achter het tabblad 
‘groep 1-2-3’.

happertje happertje



In het voorbeeld rechts heeft 
de speler met de rode pion 3 
gegooid en is dus op een 
‘happertje’ gekomen. De 
begeleider leest de 
bijbehorende tekst voor.
In dit geval staat bij nummer 3 
in de spelregels:

Je bent een slak en je zit lekker te smullen van het sterrenkroos. Een slak 

eet langzaam, dus moet je één beurt overslaan.

Deze speler moet dus in de volgende ronde zijn beurt overslaan. 
De volgende speler is nu aan zet en gooit met de dobbelsteen.  



Nog een ander voorbeeld van de tekst van een ‘happertje’, in dit 
geval nummer 6: 
Je bent een visje en hebt net van het kikkerdril gegeten. Was dat 

even lekker! Nu kun je vast heel erg hard zwemmen. Je mag door 

naar nummer 8.

De winnaar is degene die het eerst op het rondje ‘uit’ komt. Alleen als 
het juiste aantal ogen gegooid wordt, is een speler uit. Bij een te 
hoog aantal ogen wordt teruggeteld.



Werkvel groep 1-2

Het werkvel voor groep 1-2 ziet u 

hier rechts. De kinderen moeten 

een weg vinden door de doolhof 

en kijken welk visje door de 

reiger gegeten wordt en welk 

visje door de ijsvogel.

Wilt u het werkvel ter plekke 

maken, zorg dan voor 

kleurpotloden op de post.

Een oplossing van het 

werkvel zit in het werkboek.



Werkvel groep 3

Het werkvel voor groep 3 ziet u 

hier rechts. De kinderen moeten  

pijlen tekenen zodat er drie 

voedselketens ontstaan. In de 

onderste voedselketen tekenen 

ze zelf nog een diertje. Op het 

werkvel staan dezelfde 

voedselketens die de leerlingen 

op het blauwe bord gezien 

hebben.

Wilt u het werkvel ter plekke 

maken, zorg dan voor potloden 

op de post.

Een oplossing van het 

werkvel zit in het werkboek.



Opruimen

Na de laatste groep ruimt u het spel op en zet u de tafel en stoelen 
recht. 
Aan de achterkant van het blauwe bord haalt u de stekker uit het
stopcontact en u steekt deze in de contactdoos op het bord. Het 
kleine lampje links onderaan bij het bord brandt nu niet meer. 

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 of middag begeleidt, of bij de leerkracht.

Bedankt voor uw medewerking en veel succes en plezier met uw 
bezoek aan Sta eens stil bij de beek.


