Kijkje Aarde
Handleiding

Lieve jongens en meisjes,
Mag ik me even voorstellen? Ik ben eik. Ik ben een boom en woon in het
museum Naturalis in Leiden. Maar…, dat is toch geen plaats voor een boom?”
Je hebt gelijk, maar Naturalis verzamelt veel natuurdingen: stenen, planten en
dieren. Dus ik mag er ook staan. Planten en dieren in Naturalis leven niet meer,
ze zijn dood. Dode planten en dieren rotten en stinken, zul je zeggen? Je hebt
gelijk, dat is zo. Gelukkig maar zijn de planten en dieren voor ze gaan rotten
gedroogd, opgezet of in een pot met alcohol gedaan door een preperateur.
Zo blijven ze mooi, stinken niet en kan men ze lang bewaren, ze tentoonstellen
of er onderzoek aan doen. Verzamelen jullie dingen uit de natuur?
Hoe bewaren jullie dingen uit de natuur?
Maar kennen jullie mij wel? Ik ben geen gewone eik hoor, ik ben een museumeik.
Hoe is dat gekomen? Er was eens lang geleden een eikeltje, zo’n gladde noot
met een hoedje. Dat eikeltje was uit de boom gevallen en gaan groeien.
Uit het eikeltje kwam een worteltje en een steeltje met blaadjes. Weet je,
na veel jaren is er een heel grote boom gegroeid en… die boom ben ik, Eik.
Het heeft wel 144 jaren geduurd voordat ik er uit zag zoals ik nu ben. Nee joh,
dat is helemaal niet oud, ik kan wel 500 jaar oud worden. Jullie zullen het niet
geloven, op mijn 43e verjaardag kreeg ik voor het eerst bloempjes aan mijn
takken. Uit die bloempjes groeiden eikels, ieder jaar weer opnieuw.
Jullie begrijpen wel dat ik veel kinderen heb gekregen.
In de herfst rukt de wind mijn blaadjes van de takken, ik word bijna helemaal
kaal, brrrr. Mijn blaadjes vallen op de grond. Wormen trekken de blaadjes
de aarde in om ze op te eten. De wormen zorgen met hun holletjes dat er lucht
en regenwater bij mijn wortels komen. Ja, ik ben wel blij met de wormen.
Om te groeien, blaadjes, takken en eikels te maken heb ik zonlicht, lucht, water
en mineralen nodig. Wel, jullie eten toch ook om te groeien. Wat vinden jullie
eigenlijk lekker?... Ik vind stenen en zand lekker, want in stenen en zand zitten
mineralen. Mineralen zijn kleine korreltjes. Zand en stenen zijn van mineralen
gemaakt. Net zoals suiker in thee oplost, zo lossen mineralen op in grondwater.
Dat grondwater met mineralen drink ik op. Mineralengrondwater is mijn
voedsel, daarvan groeien in de lente bladeren en in de zomer eikels.
Mijn takken, bladeren en eikels zitten vol met mineralen. Dat weten dieren ook,
die houden mij daarom graag gezelschap. Rupsen eten mijn bladeren met die
mineralen en bladluizen drinken mijn sap met die mineralen. Muizen eten mijn
eikels met die mineralen en kevertjes en torretjes knagen aan hout en knoppen
met die mineralen. Oei, dat jeukt. Tussen mijn bladeren wonen gelukkig ook
veel vogels, die verlossen mij van al dat kriebelen en knagen. Winterkoninkje,
koolmees, roodborstje, ik zie ze graag. De bosuil woont in een hol in mijn stam.
Hij jaagt ’s nachts op muizen die eikels zoeken. Van die bosuil heb ik gelukkig
geen last, die slaapt gewoon overdag. Wel, mijn brief is af, ik weet niets meer
en ’t is al laat. Ik denk dat ik ook maar even een oogje dicht doe.
Tot ziens kinderen, in Naturalis.
Met vriendelijke groet,
Eik
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Het programma
Kijkje Aarde

Doelstelling
Het programma sluit aan bij de doelstelling van het onderwijs
in de natuur en biologie.
De leerlingen maken kennis met de mineralenkringloop. Al
doende ontdekken zij de samenhang in de natuur tussen
steen, plant en dier.

Inhoud
Het programma gaat uit van planten, dieren en stenen. De
leerlingen ontdekken het verschil maar ook de samenhang.
Stenen worden gevormd in de aarde uit mineralen. Planten
nemen die mineralen op. De plant is op haar beurt weer voedsel voor dieren. Hun uitwerpselen en dode lichaam brengen
de mineralen weer in de bodem. De voedselkringloop is een
mineralenkringloop.
In het programma vertegenwoordigt de eik de planten. Dieren
leven op, in en onder hem. In de grond zijn de mineralen als
zand, grind en stenen aanwezig.

Opbouw
Voorbereiding op school:
a Brief van de eik
b Kleurplaat
c Les over wortels
d Les over regenworm

Het museum bezoek
Verwerking op school:
a Kringloopspel
b Kijktafel: kinderboeken, materiaal uit het bos, foto’s e.d
c Werkbladen: Leven in het bos
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Het
museumbezoek

Het bezoek

Voorbereiding

Duur van het bezoek:
1,5 uur
(reistijd niet inbegrepen)

Groepsverdeling

Ontvangst

Tijdens het bezoek gaat de klas in groepen uiteen.
Voor het bezoek deelt u de klas in drie groepen bij twintig of
meer leerlingen.
Zijn de leerlingen minder dan twintig in aantal, dan wordt de
klas in twee groepen verdeeld. In welke groep een kind zit is
zichtbaar door een badge die het draagt.

De educatief medewerker ontvangt de leerlingen en de begeleiders in de hal van het Pesthuis. Jassen en tassen worden
opgehangen, zonodig wordt het toilet bezocht. De leerkracht
handelt de administratie bij de kassa af.

Begeleiding

Rol van de leerkracht en ouders.

Een educatief medewerker van Naturalis begeleidt uw groep.
Per tien leerlingen zorgt de school voor een begeleider, tot
ten hoogste drie personen.
Voor groepen uit het bijzonder onderwijs kunnen uitzonderingen worden gemaakt.
De leerkracht en begeleidende ouders hebben een actieve rol
tijdens het programma. Zij voeren samen met de leerlingen
een onderdeel van het programma uit. De leerkracht en begeleiders ontvangen instructie van de educatief medewerker.

Na de rondleiding van ongeveer een half uur door zaal
Natuurtheater, wandelt de klas naar zaal Kijkje Aarde.
Leerkracht en ouders hoeven gelukkig niet langs de kant te
zitten. Bij twintig of minder leerlingen gaat de klas in twee,
bij meer dan 20 leerlingen gaat de klas in drie groepen verder.
Om de beurt wisselend is een groep in het dierenrestaurant
‘de Veelvraat’ en voedert onder uw toezicht dieren en zitten
leerlingen om de beurt in de Lijfkijker. In Naturalis geeft de
educatief begeleider uitleg aan u.

Kijkje Aarde

Badges
In de bijlage zijn afbeeldingen van drie badges, kei, eik en
kikker. U kunt deze vermenigvuldigen. Laat de leerlingen de
badges zichtbaar dragen, hun naam er op
geschreven is handig.

Spelregels
Om het bezoek vlot te laten verlopen, zijn er een aantal spelregels.
De leerkracht is verantwoordelijk voor inachtneming van de
regels en het gedrag van de leerlingen.
• Snoepen en drinken is niet toegestaan
• Om andere bezoekers niet te storen, spreekt met zachtjes
en wandelt men rustig
• De voorwerpen in de museumzalen mogen niet worden
aangeraakt, uitgezonderd in zaal Kijkje Aarde
• Onder begeleiding gaat een leerling naar de wc.

Werkboek Kijkje Aarde 5

Aardige ideeën

Brief van de Eik
Het lespakket bevat een brief van de Eik uit Naturalis aan de
leerlingen.
De brief is als opener te gebruiken. Het is een levensverhaal
waarin veel zaken uit Naturalis aan bod komen. Eik nodigt de
kinderen uit om eens langs te komen.

Kijktafel
• Materiaal uit het bos
• Kinderboeken
• Foto’s, platen
• Werkstukjes van de leerlingen
• (opgezette) bosdieren
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Les over wortels

Informatie voor de leerkracht

Doelen

In deze les ontdekken de kinderen dat planten wortels nodig
hebben om stevig te staan en voor de opname van hun voedsel. De kinderen ontdekken de functie en de vorm van wortels. Zij laten bonen ontkiemen om de wortelgroei te volgen.

De kinderen weten:
• dat planten mineralen nodig hebben.
• dat elke plant wortels heeft om stevig te staan en mineralen
op te nemen.
• dat wortels voor een plant noodzakelijk zijn en voorzichtig
behandeld dienen te worden.
• kunnen een boon opkweken

Achtergrondinformatie
Planten kunnen niet lopen. Planten staan stevig met hun wortels in de grond. Zonder wortels zouden ze kunnen omvallen;
planten hebben de grond hard nodig.
Wortels groeien ondergronds, daarom zie je ze niet vaak.
Maar ze zijn er wel, heel veel zelfs! Wortels zien er anders uit
overige plantdelen.
Als je wilt groeien, moet je eten. Planten eten ook om te
groeien. Met hun wortels halen ze voedsel uit de grond. Dat
voedsel zit opgelost in water, net als suiker in een kopje thee.
Dit voedsel noemen we mineralen. Een steen bestaat uit verschillende mineralen. Uit een steen kunnen door verwering de
mineralen vrijkomen. Opgeloste mineralen zijn in het grondwater opgenomen.
Aan het einde van iedere wortel zitten piepkleine worteltjes,
de haarworteltjes. Deze wortelhaartjes kunnen water met
opgeloste mineralen uit de grond zuigen. Zo komt het voedsel
in de plant. Door de stengel gaat de oplossing omhoog naar
de bladeren.
Soms wordt voedsel in de wortels opgeslagen, zoals peen,
biet, radijs. In het voorjaar wordt het gespaarde voedsel gebruikt voor een snelle groei.

Benodigdheden
• Plantje van buiten met schoongespoelde wortels
• Pot met gewortelde stekken (voor iedere groep 1)
• Wortelpeen met loof (voor iedere leerling een)
• Bonen (droog)
• Plastic bekertjes
• Keukenrol
• Bak met doorzichtige deksel
• Voedzame aarde

Werkboek Kijkje Aarde 7

Les
Inleiding

Slot

U hebt nodig: een volledige plant van buiten met schoongespoelde wortels en een echte wortelpeen met loof. Laat de
onderdelen van de buitenplant benoemen: stengel, bladeren,
bloem, wortels. Mogelijke vragen daarbij zijn:
• welk deel van de plant groeit boven de grond?
• welk deel groeit onder de grond?
• wat doen de wortels onder de grond?
• hoe zien de wortels eruit (lang, kort, dun of dik)?
• hoe heet deze plant?
Neem daarna een peen. Laat de kinderen vergelijken (langste,
dikste, een of meer worteltjes)

Als afsluiting geeft u de jonge plantjes in een potje planten
mee naar huis.
Een tip: laat de kinderen naar de andere vaste planten in
de klas kijken, om te zien welke planten nieuwe, voedzame,
mineraalrijke aarde nodig hebben.
Leer hen planten water geven; eerst met de vingers op de
aarde voelen, is de aarde nog vochtig, dan is er geen water
nodig. Tenslotte gaat een plant niet alleen van te weinig water
dood, maar ook van te veel.

Kern
U pakt een plant, waarvan de wortels in de grond zitten. Er
volgt een kringgesprek.
U vertelt de kinderen de achtergrondinformatie. Belangrijk is
dat de kinderen weten dat in het voedsel van bomen/planten
mineralen zitten. Dit feit komt terug in het programma van
Naturalis. Andere ideeën uit deze handleiding kunt u daar
goed bij gebruiken.
Hierna laat u samen met de klas bonen wortel schieten. Ieder
kind krijgt een boon en legt die een nacht in een doorzichtig
bekertje/glas met water. De volgende dag rolt de leerling de
boon in een nat keukenpapier. Leeg het bekertje en doe de
boon met vochtige papier terug in het bekertje. Zet de bekertjes op een lichte plaats. Dek de bekertjes af met plastic
folie om uitdroging te voorkomen. Warmte en licht zijn erg
belangrijk, dan groeien de wortels het snelst! Zet een beker in
een donkere kast. Na enige dagen zijn er duidelijk worteltjes
te zien.
Elke dag kunt u even met de kinderen stil staan bij de groei
en wat er allemaal gebeurt. Ook kunt u de verschillen van de
bonen onderling bekijken (de wortels hoeven niet allemaal
even lang te zijn). Een leuk idee is om de lengte van de bonen
te meten en het bij te houden op een grafiek. De makkelijkste
manier voor de kinderen is meten met een touwtje.
Een paar verdiepende vragen die u kunt stellen zijn:
• Maakt het wat uit of de boon in de zon of in de schaduw
staat? (Toon de boon uit de kast)
• Zou de wortel van een boom hetzelfde zijn als van de boon?
• Hoe groeit de boon verder denken jullie? Komen er bloemen
aan?
• Laat ook eens een ontkiemde boon opdrogen. Kinderen kunnen voorspellen wat er gebeurt. Dit is een goede mogelijkheid om terug te grijpen op mineralen, voedingsstoffen en
water.
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Les over de regenworm

Achtergrondinformatie

Doelen

Ringwormen (regen/aardwormen) hebben geen harde lichaamsdelen. Hun lichaam bestaat uit ringen. Ze verplaatsen
zich door zich uit te rekken en samen te trekken. Hun spieren
duwen tegen en trekken aan de wand van de lichaamsholte
die met vocht gevuld is. Aardwormen leven van organisch materiaal in ontbinding. Ze verzamelen hun voedsel door aarde
op te eten en de voedingsstoffen daaruit te verteren. De rest
van de grond verlaat het lichaam en vult de gangen, of wordt
naar de oppervlakte gebracht. Zo ontstaan kleine hoopjes op
de grond en worden gronddeeltjes uit de diepte naar boven
gebracht. Aardwormen zijn belangrijk voor het bodemleven.
Ze vermengen de grond door mineralen naar de oppervlakte
te brengen en dood mineraalrijk plantaardig materiaal naar
beneden te trekken. Dankzij hun gangen komt er meer zuurstof in de grond en kan het regenwater weglopen. Zonder
aardwormen wordt de bodem hard en arm aan zuurstof worden en werkt de mineralenkringloop slecht.
Een aardworm heeft zowel mannelijke als vrouwelijke
voortplantingsorganen. Toch kan hij niet met zichzelf paren.
Parende aardwormen liggen naast elkaar in tegengestelde
richting. Elke worm scheidt ei- en zaadcellen af. Meestal
doen ze dat ondergronds, maar sommige paren in warme,
vochtige nachten ook wel bovengronds. Je kunt ze ‘s nachts
soms zien in de tuin, met een zaklantaarn met rood licht.
Wormen zijn gevoelig voor trillingen, loop dus zachtjes. De
meeste aardwormen worden niet langer dan 30 cm.
De meeste ringen van een aardworm hebben vier paar bijna
onzichtbare borstels. Hiermee krijgt de worm greep op de
wand van de gang. Je kunt deze borstels voelen door over een
worm te strijken, van staart naar kop. Je kunt ze ook horen
wanneer een worm over een stuk karton kruipt.
Het zadel scheidt bij het paren een kleverige huls af. De worm
legt zijn eieren in die huls en glijdt er dan uit, daarna verhardt
de huls zich.
De staart van de worm is heel gevoelig. Bij aanraking trekt
de worm zich plotseling samen. Door die snelle reflex kan hij
ontsnappen aan vogels.

De kinderen leren:
• hoe een worm leeft.
• wat een worm eet.
• waarom een worm belangrijk is voor de natuur.
• durven (?) een worm vast te houden en onderzoeken.
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les 1

les 2

Benodigdheden

Benodigdheden

• In een grote bak met aarde gevuld, een worm voor elk kind.
• Klein doorzichtig bakje.
De wormen kunt u het beste uit de grond krijgen door in een
weiland of op een gazon flink te stampen. Na enige tijd komen
de wormen door de trillingen naar boven. Iets voor de hele
groep om te doen?

• Werkblad
• Per tafelgroepje een schaaltje met aarde en wormen.
• liefst voor elk kind een vergrootglas.
• Lepel per kind
• Wol / liniaal
• Pen / potlood
• Schuurpapier / gewoon papier / glas

Inleiding

Op het bord tekent u een heel grote worm, aan de hand hiervan kunt u aan de kinderen vragen wat ze zien en wat ze al
weten.

Kern
In de kring geeft u informatie over de wormen (zie achtergrondinformatie). U vraagt aan de kinderen wat ze eten en
hoe ze leven. Ook vertelt u hen dat wormen ongevaarlijk zijn.
Een paar wormen in een schaal zonder aarde gaat de kring
rond. De kinderen kunnen dan even naar de worm kijken,
zonder dat ze hem aan hoeven te raken.
U vraagt kinderen naar eigen ervaringen en hoort wat ze allemaal al weten.

Slot
U zegt de klas dat de bak met wormen een week in de klas zal
staan. De kinderen kunnen eraan wennen, ernaar kijken en
voor ze zorgen, want wormen eten graag blaadjes.

Inleiding
Vraag de kinderen wat ze nog weten van de vorige les en wat
ze in de grote bak zagen.
Vandaag gaan jullie met de wormen aan het werk. De kinderen hebben aan ze kunnen wennen en zien dat ze geen kwaad
doen. Waarschijnlijk durven ze de wormen wel vast te pakken,
zo niet dan is de lepel een handige oplossing.

Kern
De kinderen gaan de wormen bekijken en voelen. Laat ze
eerst maar ervaringen opdoen, pak de wormen en kijk hoe ze
zich bewegen, (gebruik het vergrootglas). Stel ook vragen:
• Zie je ogen, oren, pootjes, mond, voelsprieten, hoorntjes,
neus, staart?
• Zie je wat de voor/ achterkant is?
• Bekijk de onderkant eens, wat zie je? (borstels van de worm)
Hierna gaan de kinderen het werkblad maken. Neem dit
vooraf met de kinderen door.

Slot
Als laatste bespreekt u het werkblad en wat ze ervaren hebben.
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Het kringloopspel
en leven in het bos
leven in het bos
Informatie voor de leerkracht
Dit spel is bedoeld om de kinderen kennis te laten maken
met de voedselkringloop. Welk dier eet wat en wordt door wie
opgegeten. Het spel zal nooit afgelopen zijn, want het is een
gesloten kring. Mineralen zitten in de bodem. Planten nemen
de mineralen op. Dieren eten plantaardige kost en ook zij
nemen zo de mineralen op. Vleeseters voeden zich weer met
deze ‘mineraalrijke’ planteneters. Hun uitwerpselen en hun
dode lichaam brengen de mineralen weer in de bodem. Zo kun
je opgenomen of opgegeten worden in het kringloopspel en
kom je steeds hoger in de voedselketen. Je stelt die/hetgeen
voor waar je op staat, dus bijv. een eikeltje, een lijsterbes.
Voor verdere uitleg kunt u de spelregels doornemen.

Dit is een werkblad om bij de kinderen duidelijk te maken
welke dieren in het bos leven en waar die dieren in het bos te
vinden zijn.
Elk kind krijgt een plaat van het bos voor zich en een blad met
dieren. Na het kleuren knippen de leerlingen de dieren uit en
plakken ze op de goede plek in het bos.

Benodigdheden
• Spel
• Dobbelsteen
• Pionnen

Spelregels
• Begin bij start.
• Wie het hoogste gooit mag beginnen.
• Je bent een mineraal in de bosbodem, dit mineraal moet
opgenomen worden door een plant, hiervoor moet je met de
dobbelsteen gooien.
• Gooi je 1 of 2, dan ben je ziek geworden/ dood gegaan of
uitgepoept. Je verteert en komt daardoor in de strooisellaag.
Ga naar de strooisellaag terug.
• Gooi je 3 of 4, dan wil niemand je hebben en blijf je op je
plek staan.
• Gooi je 5 of 6, dan mag je 1 plaats verder, je bent dan opgenomen door een plant of opgegeten door een dier.
• Het doel van het spel is bij de havik te komen, wie daar het
eerste is, heeft gewonnen.
Jij stelt het geen voor waar je op staat, dus bijv. een eikeltje,
een lijsterbes.
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badgeplaatjes
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kleurplaat
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terug naar strooisellaag
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terug naar srooisellaag

Kijk
naa
rd
ew

m
or

oor een loep.
ook d

Pak de worm.
Kleur het goede plaatje.
Voelt hij:

Te

ke
n

.

k
K ij

en
k

leu
r

de worm.

koud

warm

De regenworm

Hoe lang is de worm? Meet de wol.
Plak de draad hier op.

Waar kruipt de worm het best? Zet daar een kruis bij.

glas

papier

jouw hand

Wees heel stil. Waar hoor je de worm? Kleur het oor.
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6 eekhoorntjesbrood

3 konijn

1 duizendpoot

7 eekhoorn

4 vink

2 gras

8 bosmier

5 bonte specht

