
Voorbereiding post 2

Hap, ik heb je!

Groep 7-8



Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre

Dit is de digitale voorbereiding op post  2:

Hap, ik heb je! voor groep 7 en 8.

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.



• In het werkboek dat bij de 
post ligt, vindt u achter het 
tabblad ‘Groep 7-8’ 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.



Verhaal

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

•Voedselketen

•Voedselweb

•Voedselpiramide

De leerlingen leren dat een voedselketen bestaat uit planten 
planteneters      kleine vleeseters       grote vleeseters. Ze kunnen 
een voorbeeld geven van een voedselketen in de beek en ze weten 
dat door het combineren van voedselketens een voedselweb 
ontstaat. 



Borden

Voor groep 7 en 8 gebruiken we het magneetbord en het linker bord 
‘levensgemeenschap van de beek’. Centraal staan de vier teksten 
die omcirkeld zijn op het linker bord. Deze bevatten de uitleg over 
de belangrijke begrippen. Het andere materiaal dat wij voor het 
verhaal gebruiken, verduidelijkt steeds één van deze teksten. Op de 
volgende bladzijde vindt u een overzicht hoe de post opgebouwd is.   

magneetbord

linker bord 

blauw bord



Levensgemeenschap

van de beek (linker 

bord)

Voedselketen

(linker bord)

Voedselweb

(linker bord, inclusief 

dieren op het bord)

Voedselpiramide

(linker bord)

krijtbord

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

magneetbord

voedselpiramide

krijtbord



Stap 1: levensgemeenschap van de beek

Op dit bord is een dwarsdoorsnede van een beek afgebeeld met een

buiten- en een binnenbocht. We zien allerlei dieren. De dieren kunnen 

zich tussen de planten verstoppen. Sommige dieren eten planten, 

andere eten dieren. Ze moeten eten om te overleven en tegelijkertijd 

voorkomen dat ze zelf opgegeten worden. Het is dus ‘eten en gegeten 

worden’. De dieren en planten samen vormen de levensgemeenschap 

van de beek. 

Bij de post vindt u ook een overzicht met de namen van de dieren en 

planten.



Stap 2: voedselketen

Planten kunnen door middel van fotosynthese zelf voedsel maken. 

Planten zijn het voedsel voor de plantenetende dieren. Kleine dieren 

worden gegeten door grotere dieren en die, op hun beurt, weer door nog 

grotere. Zo'n reeks van eten en gegeten worden heet een voedselketen. 

Een voorbeeld van een voedselketen in de beek: 

algen       kokerjuffer       larve geelgerande waterkever      ijsvogel.

We gaan terug naar het magneetbord.



Stap 3: voedselketen laten zien op het magneetbord

In de blauwe bak onder het magneetbord vindt u gekleurde magneetpijlen. 

Daarmee kunt u op het bord een aantal voedselketens maken. Bij de post ligt 

een gelamineerde foto van het magneetbord waarop drie voedselketens 

ingetekend zijn. Deze voedselketens met de blauwe, rode en groene pijlen  

ziet u hier op de foto. De planten en dieren in deze voedselketens vindt u  

sterrenkroos        jonge eendjes       reiger
algen      watervlo      stekelbaarsje       larve geelgerande waterkever      ijsvogel  
algen      kikkervisje      stekelbaarsje       snoek

Bak met pijlen

onderaan. De kleur van de tekst 

komt overeen met de kleur van de 

pijlen. Een dier zoals hier het 

stekelbaarsje kan in meerdere 

voedselketens  voorkomen. Ook de 

algen komen in twee voedselketens 

voor. We gaan dit nader bekijken 

op het linker bord. 

U legt eerst nog de pijlen terug in 

het bakje voor de volgende groep.



Stap 4: voedselweb

Op het magneetbord hebben we net de volgende voedselketen gelegd:

algen      kikkervisje       stekelbaarsje        snoek. We combineren dit met de 

voedselketen algen       kokerjuffer        larve geelgerande waterkever     

ijsvogel. Een ijsvogel lust ook wel een stekelbaarsje. Het stekelbaarsje op 

zijn beurt eet ook vlokreeftjes en deze eten naast algen ook resten van 

planten. Je ziet het al: een plant of dier kan in verschillende voedselketens 

voorkomen. Deze vormen dan samen een voedselweb. 



We gaan een voedselweb tekenen. Hiervoor is het goed als de leerlingen 

een paar dieren en hun plaats in een voedselketen kennen. We bekijken 

daarom de dieren op het bord.

Plankton bestaat uit kleine, zwevende diertjes 

en plantjes. Dierlijk plankton (bijv. watervlooien) 

eet plantaardig plankton (algen). 

De kokerjuffer is de larve van de 

schietmot. De kokerjuffer eet 

algen en plankton. 

De geelgerande waterkever is een roofzuchtige 

waterkever. Hij eet kikkervisjes, kleine visjes, andere 

insecten en larven van insecten. 

De larve van de geelgerande 

waterkever eet kikkervisjes, kleine 

visjes, andere insecten en larven van 

insecten.



Het stekelbaarsje is een klein roofvisje. 

Het eet kikkervisjes, vlokreeftjes, 

bloedzuigers, slakken en insectenlarven. 

De ijsvogel eet veel vis zoals jonge snoeken 

en stekelbaarsjes. Daarnaast eet hij ook 

kikkervisjes, insecten, larven van insecten 

en zoetwaterslakken. 

De snoek is een grote roofvis. Naast vis eet hij ook 

jonge watervogels en in slechte tijden ook 

insectenlarven en andere kleine diertjes.  

De reiger eet veel vis, muizen, kikkers en jonge 

vogels zoals jonge eendjes.



Stap 5: voedselweb tekenen

Wij gaan nu samen een voedselweb tekenen. 

Hiervoor heeft u het volgende materiaal nodig:

•krijtbord

•doosje met spons, kaartjes en krijtjes

U gaat samen met de leerlingen aan tafel zitten en 

u legt de kaartjes met de afbeeldingen van dieren 

en planten op tafel. Op de achterkant van de 

kaartjes staat door wat een dier of plant gegeten 

wordt en wat een dier eet.

voor- en achterkant van 

kaartje ‘stekelbaarsje’



Aan het begin van elke voedselketen 

staan planten. Laat de leerlingen drie 

kaartjes kiezen met afbeeldingen van 

planten. We leggen legen deze kaartjes 

onderaan op het krijtbord.

Aan de top van de voedselketen staan 

de grote vleeseters. We kiezen er drie uit 

en leggen deze aan de bovenrand. 

Met de kaartjes van de kikkervisjes en 

het stekelbaarsje maken we een eerste 

voedselketen: algen       kikkervisje 

stekelbaarsje        snoek. 

Laat één van de leerlingen de 

bijbehorende pijlen tekenen. De ijsvogel 

en reiger eten ook stekelbaarsjes. Een 

ijsvogel eet ook kikkervisjes. Laat een 

andere leerling deze pijlen tekenen. 

plankton               algen           sterrenkroos

snoek           ijsvogel            reiger



Nu mag iedere leerling nog een 

kaartje kiezen en op het bord leggen 

en de bijbehorende pijlen tekenen. 

De leerlingen kunnen op de 

achterkant van de kaartjes kijken wie 

wat eet en aan de hand daarvan de 

pijlen tekenen. Het is niet de 

bedoeling dat alle kaartjes gebruikt 

worden. Als iedere leerling een 

kaartje gelegd heeft, dan stoppen 

we. Als het goed is, staat er nu een 

mooi voedselweb op het bord. 

U maakt het bord schoon met de spons. Maak deze eventueel nog 

een beetje nat. Leg het krijtbord opzij zodat u straks plaats heeft 

voor het spel. U gaat nu verder met het linker bord. 



Stap 6 Voedselpiramide

Een reiger staat in de top van een 

voedselketen. Om zo groot te worden, 

moet hij veel vissen en andere dieren 

eten. Dit betekent dat er meer vissen 

zijn dan reigers. De vissen op hun 

beurt hebben veel kleinere dieren 

(planteneters) nodig om groot te 

worden. Er zijn dus meer planteneters. 

Aan de basis van iedere voedselketen 

staan planten. Die vormen het voedsel 

voor veel verschillende diersoorten, 

dus er zijn veel planten nodig. Als we 

de schakels van de voedselketens op 

elkaar zetten, dan krijgen we een 

piramide. 



Stap 7 Voedselpiramide met blokken

De voedselpiramide kunt u ook laten 

zien met de vier blokken die bij de post 

staan. 

We laten hier een voedselpiramide van 

biomassa zien. Planten leggen energie 

vast door middel van fotosynthese. 

Dieren eten de planten en zo wordt de 

energie doorgegeven aan de volgende 

schakel in de voedselketen. Tussen 

twee schakels gaat energie verloren, 

bijvoorbeeld door verbranding en 

oneetbare delen. Het totale gewicht van 

alle energierijke stoffen in de 

organismen in een schakel (de 

biomassa) neemt per schakel af. 



Spel ‘Eten of gegeten worden’

Spelbord



Materiaal

Spelbord (zie vorige bladzijde)

Doos met:

•7 pionnen in de vorm van blokken

•7 kleine blokjes

•2 dobbelstenen (1 met getallen, de andere met 

plaatjes)

•bak voor dobbelstenen

Spelregels in het werkboek achter tabblad ‘groep 7-8’

pionnen

kleine blokjes

dobbel-
stenen

bak voor dobbelstenen



Doel van het spel

Iedere speler probeert met zijn pion zo snel mogelijk op nummer 41 te 

komen. De bovenkant van de pion laat zien als wat de speler op dat 

moment is: alg, kikkervisje, stekelbaars, larve van de geelgerande 

waterkever of ijsvogel. 

Iedere speler krijgt een pion en legt deze zo voor zich neer 

dat de afbeelding van de algen boven is. Elke speler krijgt 

ook een klein blokje in dezelfde kleur als de pion. Dit blokje 

houdt de speler gedurende het spel voor zich zodat steeds 

duidelijk is wie welke kleur pion heeft.

algen             kikkervisje       stekelbaarsje    larve      ijsvogel

geelgerande

waterkever
Dit verandert in de loop 

van het spel. Onderweg 

kan de speler eten of 

gegeten worden. 



Om de beurt gooien de spelers met de twee dobbelstenen. De speler 

links van de begeleider begint en gooit tegelijkertijd met de twee 

dobbelstenen.  

De speler draait nu zijn pion zodat hetzelfde plaatje boven is als op de 

dobbelsteen met de plaatjes. Daarna gaat de speler het aantal geworpen 

ogen vooruit. Als de dobbelsteen een vraagteken laat zien, dan gaat de 

speler eerst het aantal geworpen ogen vooruit en kiest hij daarna de 

bovenkant van zijn pion.

Op de volgende bladzijde staan de regels die bepalen wat een speler op 

de verschillende soorten velden moet doen (leeg veld, veld met 

afbeelding, veld met een andere pion). Verderop lichten we dit dan toe 

met voorbeelden. 



Afhankelijk van waar de speler terecht komt met zijn pion, blijft hij op 

dat veld staan, mag hij 2 velden vooruit of moet hij 1 veld terug gaan.

•leeg veld: de pion blijft staan.

•veld met een afbeelding van iets (plant of dier) wat door de speler 

gegeten wordt: de pion mag 2 velden vooruit gaan.

•veld met een afbeelding van iets wat de speler opeet: je moet 1 veld 

terug gaan.

•veld met een afbeelding van iets wat niet opgegeten wordt en dat de 

speler ook niet eet: de pion blijft staan. 

•veld waar reeds een andere pion staat. Dan bepaalt de afbeelding

boven op de pion van de andere speler wat er gebeurt net alsof dit 

plaatje op het veld staat.

Daarna komt de volgende speler aan de beurt en gooit met de twee

dobbelstenen.



Voorbeeld 1

De speler met de blauwe pion gooit 

met de dobbelstenen het getal  4 en 

de ijsvogel. De speler draait zijn pion 

zo dat de ijsvogel bovenop is en gaat 

dan 4 velden vooruit. In ons 

voorbeeld komt hij uit op een veld 

met een afbeelding van de larve van 

de geelgerande waterkever. Een 

ijsvogel eet de larve van de 

geelgerande waterkever. De speler 

mag 2 velden vooruit en zet zijn pion 

boven op de pion die al op veld 6 

staat.



Voorbeeld 2

De speler met de gele pion gooit het 

getal 5 en het vraagteken. Een 

vraagteken betekent dat de speler 

in deze beurt zelf mag beslissen 

wat hij wil worden. De speler gaat 

eerst vijf velden vooruit zonder zijn 

pion te draaien. Hij komt op een 

veld met een afbeelding van 

kikkervisjes. Hij draait nu zijn pion 

zodat in plaats van de algen het 

stekelbaarsje boven is, want 

stekelbaarsjes eten kikkervisjes. De 

speler mag 2 velden vooruit en 

komt op 7 uit.



Voorbeeld 3
De speler met de groene pion 
gooit het getal 4 en kikkervisjes. 
Hij draait zijn pion zodat de 
kikkervisjes boven zijn. Hij komt 
dan op een veld met een 
afbeelding van de larve van de 
geelgerande waterkever. Deze 
eet kikkervisjes. De speler moet 1 
veld terug en zet zijn pion op veld 
3.



Voorbeeld 4

De speler met de paarse pion gooit 

het getal 3 en de algen. De speler 

komt uit op 3. Dat is een leeg veld, 

dus er gebeurt niets.

Voorbeeld 6

De speler met de rode pion gooit het getal 3 en 

kikkervisjes. De speler komt uit op 3. Op dat 

veld staan reeds 2 pionnen. Op de bovenste 

pion staan algen afgebeeld. Kikkervisjes eten 

algen, dus de rode pion mag 2 velden vooruit, 

naar 5. 

Voorbeeld 5

De speler met de groene pion gooit het getal 

4 en de larve van de geelgerande waterkever. 

Hij komt op veld 4 uit waar ook een 

afbeelding van de larve van de geelgerande 

waterkever staat. In dit geval blijft de speler 

op 4 staan. 



Opmerkingen:
Per beurt wordt maar 1 actie uitgevoerd, dus maar 1 keer vooruit
of achteruit gaan.
Er mogen meer spelers op hetzelfde veld staan. De speler zet zijn 
pion op die van de andere speler(s) die reeds op het veld staan.
In iedere beurt kan een speler iets anders zijn, bijvoorbeeld bij de 
eerste beurt een kikkervisje, bij de volgende beurt een ijsvogel
enzovoort.
Bij het spel hoort een overzicht ‘wie eet wat’ om makkelijk te 
kunnen beslissen wat er gebeurt. Deze tabel vindt u op de 
volgende bladzijde en in het werkboek achter tabblad ‘groep 7-8’.

Het spel is afgelopen als een speler op of voorbij het veld met 41 
komt. Deze speler is de winnaar. Als de tijd eerder om is, dan 
heeft de speler gewonnen die het verst gekomen is.



Overzicht ‘wie eet wat’

Aan de hand van deze tabel 

kunt u beslissen wat er moet 

gebeuren tijdens het spel. In 

de middelste kolom staat het 

plaatje van de bovenkant 

van de pion. Stel het is een 

stekelbaarsje. 

Als deze op een veld komt 

met de dieren in de linker 

kolom, dan mag de pion 2 

velden vooruit, komt het 

stekelbaarsje op een veld 

met de dieren in de rechter 

kolom, dan moet de pion 1 

veld terug gaan.   



Werkvel groep 7-8

Het werkvel voor groep 7-8 ziet 

u hier rechts. Het bevat vragen 

over voedselketens en 

voedselweb.

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 het spel opruimen en de tafel en stoelen 
rechtzetten. Maak ook het schoolbord waarop het voedselweb 
getekend is, schoon. 

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.


