Groep 5/6
Wat heb je
nodig?
Internet,
pen, papier,
tekenspullen

Kriebelig of
cool?!

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert over dieren die in of
op de bodem leven.

Onderzoek
van Janouk

Tekenen
Teken de volgende 3 bodemdieren in het vak.
Pissebed - Lieveheersbeestje - Regenworm

.

De koningin van de mieren
kan 30 jaar oud worden!

.

Er leven wel 4.100 soorten
kevers in Nederland.

.

Miljoenpoten hebben
maximaal ‘maar’ 750 poten.

.

Hooiwagens hebben hele
lange, dunne poten waar ze
mee kunnen ruiken.

.

Pissebedden zijn familie van
de kreeften, krabben en
garnalen: geen insecten dus!

.

Aardwormen hebben 10
harten.

.

Eigenlijk zijn bodemdieren de
onderburen van mensen.

.

De allergrootste kever van
Nederland is het vliegend
hert. Het mannetje kan wel
9 cm lang worden!

Deze duizendpoot heeft over
het blad gelopen. Hoeveel
pootafdrukjes tel je?

Ga naar www.wwf.nl/bron
1. Klik op: ‘Les 39: Kriebelig of cool?!’.
2. Luister de podcast van Janouk met Tjitske, zij
weet veel over bodemdieren!

Zet een kruisje
bij iets dat je
nog niet wist.

Heel veel bodemdieren
Niet iedereen vindt bodemdieren leuk of mooi. Maar bij 2 heb je gehoord dat ze wel erg
nuttig zijn en ze kunnen dingen die mensen echt niet kunnen!
Vul hieronder de bodemdieren-kaartjes in. Bedenk een nieuwe, coole naam. Schrijf
eronder wat de superkracht van het dier is. Hiervoor mag je op internet zoeken. Janouk
heeft er 2 ingevuld.
Bombardeerkever

Huisjesslak
Naam:
Superkracht:

Naam:
Superkracht:

Tuinwolfspin

Naaktslak

Naam:
Superkracht:

Naam: Glibberige bloterik
Superkracht:
Ik maak mijn eigen glijbaan
en ruim restjes op in je tuin.
(Weg)mier

Mol

Naam: Sterke gangmaker
Superkracht:
Ik graaf snel gangetjes en
ben oersterk.

Naam:
Superkracht:

Duizendpoot
Naam:
Superkracht:

Naam:
Superkracht:

Poster maken
Kies een van de bodemdieren van 4. Voor dit dier ga je een
poster maken. Met jouw poster laat je zien waarom dit dier een
superheld is.
Gebruik hiervoor een (groot) vel papier. Teken met stiften of
wasco, of verf jouw superheld. Probeer ook duidelijk te maken
wat zijn superkracht is.

Tentoonstelling
Bekijk wat je klasgenoten hebben gemaakt.
Van welke superheld ben jij na het zien van de posters
een grote fan geworden?

Wil je op bodemdierensafari?
Doe dan mee met de Bodemdierendagen! Tijdens deze dagen
tellen mensen bodemdieren. Zo ontdekken we hoe het met ze
gaat. Je kunt met je klas en thuis meedoen. Kijk maar eens op
www.bodemdierendagen.nl

TIP: Vergeet niet om je
nieuwe, coole naam voor
het dier te gebruiken op je
poster.

Toekomst-tip
van Janouk
Veel bodemdieren
eten gevallen
bladeren. Je hoeft
dus niet alle
bladeren uit tuinen
en parken op te
vegen!
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Hooiwagen

