
Voorbereiding post 4

Mondjes open – mondjes dicht

Groep 1-2



Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre

Dit is de digitale voorbereiding op post 4: 
Mondjes open – mondjes dicht, voor groep 1 en 2.

Inhoud:

• Algemeen

• Verhaal 

• Spel

• Werkblad

• Opruimen



Algemeen

• Zorg dat de levende planten die bij de post horen, zoveel mogelijk 
in het licht staan wanneer de post niet in gebruik is.

• Bij de post hoort een tafel die mee wordt uitgeleend, met plaats 
voor levende planten, uittrekbare afbeeldingen van planten en een 
aquarium met plastic planten en dieren. Zet deze bij bord 3.

• Bij de post is een extra tafel nodig om aan te zitten wanneer de 
werkbladen worden ingevuld.

• Op het werkblad noteren de kinderen de uitkomsten van het 
hengelspel. Zorg ervoor dat op de post genoeg kopieën van dit 
werkblad aanwezig zijn.

• Zet alles op de post klaar (zie volgende pagina).



• Haal van tevoren het viooltje en de waterpest uit de vensterbank en 
zet ze bij bord 3 links op de tafel.

• Vervang de dichte deksel van de doos met gedroogde watermunt 
door de deksel met gaatjes die erbij ligt.

• Zet het hengelspel klaar (water in het ‘vijvertje’).



• De potjes met oeverplanten doen bij bij groep 1-2 niet mee bij het 
hengelspel. Dit zijn riet, watermunt, kleine lisdodde en els. De 
plaatjes in de potjes zijn precies dezelfde als op bord 2. Zet de 
potjes met oeverplanten apart.

• Doe de andere potjes in het ‘vijvertje’.
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• In het werkboek dat op de 
post ligt vind je achter het 
tabblad ‘Groep 1-2’ 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 wordt gebruikt 
bij het hengelspel, zorg dat 
er voor alle kinderen kopieën 
op de post aanwezig zijn.



Verhaal

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

• Planten in en om het water zijn voor veel dieren nuttig: om te eten, 
om te wonen, te nestelen, te schuilen en zich te verstoppen.
Maar vooral: waterplanten zorgen voor zuurstof in het water, dit is 
erg belangrijk voor waterdieren. 

• Planten op het land zijn heel anders gebouwd dan planten in het
water.

Voor de kinderen van groep 1 en 2 worden alleen infobord 1 en de
bovenste helft van bord 2 gebruikt. 



Bord 1
Op dit bord staat hoe dieren de 
planten in en om het water 
gebruiken:

• woonplaats (waterspin, bever)

• voedsel (eend)

• rustplaats (libel)

• verstopplaats (roerdomp, kikker)

• nestplaats (fuut, stekelbaars)

• maar bovenal als zuurstofmaker – waterdieren die zuurstof uit het 
water halen kunnen niet zonder de waterplanten die de zuurstof
voor hen maken. 



Bord 2
Voor groep 1 en 2 alleen het 
verschil tussen landplanten en 
waterplanten behandelen:

• landplanten als graan, klaproos, 
zonnebloem en viooltje hebben 
stevigheid van zichzelf, en 
hebben uitgebreide wortels 
waarmee ze water en voedsel 
uit de grond halen.

• waterplanten als pijlkruid, hoornblad, waterpest en eendenkroos
zijn slap, hebben bijna geen wortels en halen het voedsel 
rechtstreeks uit het water.



Planten op de post
Om de kinderen de verschillen tussen landplanten en waterplanten
zelf te laten ervaren, staan op de post bij bord 3 enkele potten met 
echte planten:

• viooltje (landplant)

• waterpest (waterplant)

• watermunt (oeverplant, 
wordt bij groep 1-2 niet 
gebruikt)

In een doosje zit gedroogde 
watermunt, laat de kinderen 
ruiken.



Spel
Voor de groepen 1 en 2 wordt 
het hengelspel gebruikt. 

Materiaal: 
• 8 doosjes met plaatjes van land-
en waterplanten (de oeverplanten 
doen niet mee)

• 2 hengeltjes
• werkblad voor ieder kind

Voorbereiding
Zet voor groep 1-2 de potjes met oeverplanten (riet, watermunt, 
kleine lisdodde en els) apart, deze doen bij hen niet mee.

Zet de 8 overgebleven potjes in het ‘vijvertje’. 



Spelen
Kies een kind dat mag beginnen en geef 
het een hengeltje. Laat het één van de 
potjes opvissen.

Wanneer er een potje aan de hengel zit, 
zelf de hengel overnemen en het kind 
het potje er af laten pakken.

Goed naar het plaatje binnenin kijken. Eventueel op bord 2 kijken, 
hierop staan precies dezelfde plaatjes. 
Let op! Zorg dat er niet met water tegen het bord gespetterd 
wordt.

Groeit de plant in het water? Dan wordt het potje op het blauw 
geverfde gedeelte gezet (= water).

Groeit de plant op het land? Dan wordt het potje op het gedeelte met 
zand (= land) gezet.



Voorbeeld: graan groeit op het land. 
Het potje met het graanplaatje moet 
dus op het zandgedeelte worden gezet.

Zoek op het werkblad hetzelfde plaatje 
en vul hierbij meteen in of het een land-
plant of een waterplant is.

Daarna komt een volgend kind aan de 
beurt om een potje op te vissen.

De groene strook is oever, deze wordt 
bij groep 1 en 2 niet gebruikt.

Zorg dat de kinderen niet aan de 
deksels van de potjes draaien, dan 
komt er water in de potjes.

graan



Einde
Wanneer alle potjes zijn opgevist, is het spel afgelopen.

Bij dit spel is er geen echte winnaar.

waterplantenlandplanten



Werkblad groep 1-2

Het werkblad voor groep 
1-2 wordt ingevuld bij het 
hengelspel.

Zorg dat er voor ieder kind 
een kopie van het werkblad 
is. Zorg ook voor (kleur) 
potloden op de post.

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



Opruimen

Na de laatste groep tafel/stoelen rechtzetten.

Haal de potjes van het hengelspel uit het water. 

Zet de levende planten terug in het licht. Doe de dichte deksel 
weer op het doosje met gedroogde watermunt.

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.


