
Voorbereiding post 3

Allemaal beestjes

Groep 4-5-6-7-8



Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre

Dit is de digitale voorbereiding op post 3: 
Allemaal beestjes, voor groep 4, 5, 6, 7 en 8.

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.

• Pak het kannetje dat bij de punaiseproef hoort en vul het voor 
driekwart met water.

• Sluit alvast het Elektrospel aan (zie volgende bladzijde).



Elektrospel aansluiten
• Leg de ondergrond van het Elektrospel op tafel.
• Steek de kleine stekker van de adapter in de ondergrond 
(rechterzijkant, waar de knoppen voor bord versie 3 zitten).

• Steek de 220V stekker van de adapter in het stopcontact. 
• Het lampje op de adapter gaat branden.
• Zorg ervoor dat er niemand over het snoer van de adapter kan 
struikelen! 

adapter



• In het werkboek dat op de 
post ligt vind je achter het 
tabblad ‘Groep 4-5-6-7-8’ 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. 

• De diertjes hebben allemaal hun eigen aanpassingen om op hun 
plaats te blijven en zich voort te bewegen.

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



Borden
De post heeft in totaal 3 infoborden.

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



Doosje met kikkers
In een vensterdoos kun je de kinderen laten kijken naar kikkerdril, 
kikkervisjes en een kikker.

ontwikkeling van de groene kikker



Bord 2
Op dit bord staat hoe de diertjes zich 
in het water bewegen, en hoe ze 
zorgen dat ze op hun plaats blijven.

Zó verplaatsen ze zich (linkerkolom 
op het bord):
• lopers op het water (bijvoorbeeld de 
schaatsenrijder)

• zwemmers (bijv. vissen), zwevers 
(bijv. watervlooien) en roeiers (bijv. waterkevers)

• kruipers en lopers op de bodem (bijv. kokerjuffers en de 
waterschorpioen)

Diertjes die op het water lopen maken gebruik van de oppervlakte-
spanning. Hoe dit werkt kun je laten zien met de punaiseproef.



Punaiseproef
Inhoud materiaaldoos: schenkkan, 5 kleine schaal-
tjes, doosje punaises, druppelaar met zeepwater, 
opbergbus voor gebruikte punaises en schaaltjes.

• Gebruik één schaaltje per groepje kinderen. 
Schenk het schaaltje halfvol water.

• Pak een punaise en leg deze met de kop naar 
onder voorzichtig op het water. Probeer de kop 
van de punaise hierbij precies evenwijdig aan
het wateroppervlak te houden.

• De punaise blijft drijven. Dit komt door de opper-
vlaktespanning. Doordat de kleine waterdeeltjes 
elkaar aantrekken heeft het wateroppervlak een 
beetje stevigheid!



• Doe met de druppelaar één klein druppeltje zeep-
water in het schaaltje. Meer is niet nodig! 

• De punaise zinkt meteen! Probeer als eerder, 
een punaise met de kop naar beneden op het 
water te leggen zodat hij blijft drijven. Dit lukt nu 
niet meer.

Verklaring: er zitten nu kleine zeepdeeltjes tussen de waterdeeltjes, 
daardoor is de oppervlaktespanning en daarmee de stevigheid 
verdwenen.

• Doe de gebruikte punaises in het daarvoor be-
stemde doosje. Doe ook het gebruikte schaaltje 
mét het zeepwater in de daarvoor bestemde door-
zichtige bus.



• Neem voor elk nieuw groepje kinderen een nieuw schaaltje voor 
deze proef.

• Spoel aan het eind van de morgen/middag alle schaaltjes en 
punaises zorgvuldig schoon onder de kraan in de keuken en droog 
ze af. Wanneer er restjes zeep achterblijven lukt dit proefje niet!

Oppervlaktespanning zorgt ervoor dat een diertje als de schaatsen-
rijder op het water kan lopen. Vergelijk de kleine deukjes die de 
poten van de schaatsenrijder maken met het deukje dat de punaise
in het wateroppervlak maakt.



Bord 2
Zó blijven ze op hun plaats (rechterkolom op het 
bord):
• gestroomlijnde dieren (bijvoorbeeld vissen en 
waterkevers)

• vastzuigers en vasthouders (bijv. bloedzuigers 
en insectenlarven)

• verstoppers (bijv. kokerjuffers en vlokreeftjes)



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)



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

Op de post staat een plastic doos met daarin allerlei waterdiertjes. 
Hierin zitten 6 doosjes met: vlokreeftjes, kokerjuffers, waterkever, de 
huiden van larven van waterjuffers en libellen, en een doosje met 
een libel. Libellen lijken veel op de beekjuffer van bord 1.
De doosjes s.v.p. niet openmaken!



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 4 t/m 8 
is er een Elektrospel. 

Materiaal:
• ondergrond voor de 
Elektroborden

• adapter
• 9 Elektroborden 

Voorbereiding
Sluit de adapter aan op de ondergrond, en steek de stekker van de 
adapter in het stopcontact. 
Doe dit voordat het eerste groepje kinderen op de post begint. (Kijk 
op pagina 4 voor de aansluitinstructies.) 



Voorbereiding
Op de ondergrond zijn drie uit-
sparingen voor de Elektroborden,
gemerkt met versie 1, 2 of 3. In 
elke versie zitten de knoppen op 
een andere plaats.

Voor elke versie zijn er 3 borden:
groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8.
Versienummer en groep staan in 
de rechteronderhoek van het bord.

Kies voor elke versie het bord dat 
bij je groep kinderen past en leg 
deze in de juiste uitsparing op de 
ondergrond.

Het spel is nu klaar voor gebruik.

Versie 1

Versie 3

Versie 2

Versie 1



Spelen
Deel het groepje kinderen in 
drieën – meestal spelen dus twee 
kinderen samen.

Laat ieder tweetal bij een andere 
bordversie (1, 2 of 3) beginnen.
In de linkerkolom staan de vragen; 
rechts zijn 8 knoppen met ant-
woorden.
Wanneer de knoppen bij de juiste combinatie van vraag en antwoord 
tegelijk worden ingedrukt, gaat het lampje boven het bord branden.

Wanneer alle tweetallen klaar zijn met hun versie, schuiven ze door 
naar de volgende versie.

Uiteindelijk hebben alle tweetallen de drie versies van de Elektro-
borden voor hun groep gehad.

Vraag Juiste 

antwoord



Einde
Wanneer de kinderen alle drie de versies voor hun groep gespeeld
hebben en er is nog tijd over, dan kunnen ze ook de Elektroborden 
voor de andere groepen proberen.

Kinderen uit groep 4 proberen eerst de borden voor groep 5-6, 
daarna eventueel die voor groep 7-8.
Kinderen uit groep 5 en 6 proberen eerst de borden voor groep 3-4, 
daarna eventueel die voor groep 7-8.
Kinderen uit groep 7 en 8 proberen eerst de borden voor groep 5-6, 
daarna eventueel die voor groep 3-4.

Opruimen
Elektroborden op de juiste plaats in het opbergrek zetten.
Stekker van de adapter uit het stopcontact halen.
Ondergrond en andere materialen wegleggen op de tafeltjes bij de
post.



Werkblad groep 4-5

Het werkblad voor groep 
4-5 hoeft niet op de post 
gemaakt te worden. Dit kan 
ook op school gebeuren.

Wil je het werkblad ter 
plekke maken, zorg dan 
voor (kleur)potloden op de 
post.

De oplossing van het werk-
blad staat in het werkboek.



Werkblad groep 6-7-8

Het werkblad voor groep 
6-7-8 hoeft niet op de post 
gemaakt te worden. Dit kan 
ook op school gebeuren.

Wil je het werkblad ter 
plekke maken, zorg dan 
voor potloden op de post.

De oplossing van het werk-
blad staat in het werkboek.



Opruimen

Na de laatste groep de stroom van het Elektrospel halen en het 
spel opruimen.
Tafel/stoelen rechtzetten.
Spoel de materialen voor de punaiseproef goed schoon en droog 
ze af. Maak ook de punaises schoon en droog.

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.


