
Voorbereiding post 3

Allemaal beestjes

Groep 1-2-3



Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre

Dit is de digitale voorbereiding op post 3: 
Allemaal beestjes, voor groep 1, 2 en 3.

Inhoud:

• Algemeen

• Verhaal 

• Spel

• Werkblad

• Opruimen



Algemeen

• Het is voor de kinderen leuk als er op de post ook levende 
waterdiertjes te zien zijn. Voorstel: koop (of vang) zelf 
watervlooien en zet deze in een bak bij de post.

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

• Leg op de tafel alvast de materialen voor het na-aperspel en het 
kikkerspel klaar.



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

• Neem voor het verhaal  
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.



Verhaal

Op de post willen we de kinderen het volgende duidelijk maken:

• Er leven heel veel soorten waterdiertjes in de beek. Vaak hun hele 
leven, soms een gedeelte van hun leven. 

• Alle waterdiertjes hebben zuurstof nodig. Sommige halen de 
zuurstof uit het water, andere uit de lucht.

Voor de kinderen van groep 1, 2 en 3 wordt infobord no. 2 (Zo 
verplaatsen ze zich – Zo blijven ze op hun plaats) niet gebruikt. 



Borden
De post heeft in totaal 3 infoborden waar-
van er voor groep 1-2-3 twee gebruikt 
worden.

Op elk bord zitten draaischijven. Zet deze 
voordat een groepje kinderen op de post 
begint, allemaal op de lichtblauwe zijde (kant zonder tekst).

Tijdens het vertellen van het verhaal draai je de schijven één voor 
één zodat de donkere kant met tekst en plaatjes zichtbaar wordt.



Bord 1
Op dit bord staan drie categorieën
van dieren die in het water leven, met  
hun levenscyclus:
• soorten die hun hele leven in het 
water doorbrengen (voorbeeld: 
stekelbaars)

• soorten die als larve in het water 
leven en daarna buiten het water te vinden zijn (bijv. beekjuffer)

• soorten die soms wel, soms niet in het water leven (bijv. kikker)

stekelbaars beekjuffer kikker



Doosjes met dieren
Je kunt ook enkele van de waterdiertjes laten zien.

Op de post staat een plastic doos met daarin allerlei waterdiertjes. 
Hierin zitten o.a. een doosje met de huiden van libellenlarven, en 
een doosje met een libel (beide gemerkt met een blauwe stip op het 
doosje). Libellen lijken veel op de beekjuffer. Doosjes s.v.p. niet 
openmaken!
In een aparte vensterdoos kun je de kinderen laten kijken naar 
kikkerdril, kikkervisjes en een kikker.

kikkerlibel



Bord 3
Op dit bord staat hoe de waterdieren 
adem halen.

Ze halen soms zuurstof uit het water:
• met kieuwen (vissen) of tracheeën
(insectenlarven)

• door hun huid (kikkers in de winter,
bloedzuigers)

Sommige dieren halen zuurstof uit de lucht:
• via een adembuis, ‘snorkel’
(waterschorpioen)

• met een soort longen (slakken 
als de poelslak)

• door een luchtbel mee naar 
beneden te nemen (geel-
gerande waterkever)



Bak met watervlooien
Op de post staat misschien een bak met watervlooien. Hiervoor 
moet de organisatie zelf zorgen. 
Leuk om even samen met de kinderen naar te kijken.
Wat zijn ze klein!



Spel
Voor de groepen 1, 2 en 3 zijn er twee spellen: het na-aperspel en 
het kikkerspel. Speel eerst het na-aperspel en daarna het kikker-
spel.

Na-aperspel
Materiaal: 
• draaischijf met kijkklepje

Bekijk samen met de kinderen de 
tekeningen aan de buitenrand op de 
onderste schijf. Wat zijn de mensen 
aan het doen?
(Met de klok mee: zwemmen met 
zwemvliezen – zwemmen – duiken 
met zuurstoftank – snorkelen –
roeien.) 



Kijk nu naar de dieren op de 
bovenste schijf. 

Welk dier snorkelt er? 
Draai het plaatje rond totdat het 
bij de snorkelaar staat. 

Open nu het blauwe klepje.
Als de kleur onder het klepje 
hetzelfde is als de ondergrond 
van het plaatje van de mens, 
klopt de combinatie van water-
dier en na-aper.



Let op: roeien en duiken met 
zuurstof worden beide door 
de waterkever én door het 
bootsmannetje gedaan. 

Laat de kinderen goed 
naar de dierenplaatjes 
kijken: bij één is een 
luchtbel bij het achterlijf 
getekend (dus duiken 
met zuurstof).

waterkever

luchtbel

bootsmannetje

waterschorpioen

eendstekelbaars



Kikkerspel
Materiaal:
• 11 kaarten met afbeeldingen uit de levenscyclus van de kikker
• 6 kikkerfiguren

Haal de kaarten uit de doos en leg ze met de afbeeldingen naar 
boven op tafel. 
Laat de kikkerfiguren nog even in de doos zitten.



Laat de kinderen beginnen met het zoeken 
naar de kaart van de kikkerdril. 
Deze is de eerste in de serie kaarten die 
de ontwikkeling van kikkerdril tot kikker, en 
vervolgens de paring en het afzetten van 
nieuw kikkerdril laat zien.

Zoek dan samen de volgende kaart in de serie en leg ze zo op 
volgorde achter elkaar.
Op de linkerzijkant van de kaarten staat telkens een letter. 
A t/m K is de goede volgorde van de kaarten (check voor de 
begeleider).  



Pak daarna de kikkerfiguren uit de doos en verdeel ze onder de 
kinderen.
Laat elk kind het figuur bij de goede kaart zetten: kikkerdril –
kikkervisje zonder poten – kikkervisje met achterpoten – kikkervisje 
met 4 poten – kikkertje met restant staart – volgroeide kikker.

Check: op de onderkant van het figuur staat 
de letter die overeenkomt met de juiste 
kaart.  



Werkblad groep 1-2-3

Het werkblad voor groep 
1-2-3 hoeft niet op de post 
gemaakt te worden. Dit kan 
ook op school gebeuren.

Wil je het werkblad ter 
plekke maken, zorg dan 
voor kleurpotloden op de 
post (laat de kinderen op 
school knippen).



Opruimen

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

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 je medewerking en veel succes en plezier met het 
bezoek aan Sta eens stil bij de beek.


