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Inleiding 
Deze lessen gaan over het oplossen van technische problemen door af te kijken van de 

natuur, ook wel biomimicry genoemd.  Biomimicry is het nabootsen van ideeën uit de 

natuur om menselijke problemen op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn het imiteren van 

een haaienhuid voor snellere zwempakken, haakjes van klittenbollen als inspiratie voor 

klittenband en het landingsgestel van een helikopter geïnspireerd op de poten van 

sprinkhanen. 

Deze lessen gaan niet alleen over biomimicry, maar ook over techniek en ontwerpend 

leren. In 2020 is wetenschap & technologie geïmplementeerd in het basisonderwijs 

(Nationaal Techniekpact 2020, 2013). 

Onderzoekend en ontwerpend leren zijn hierbij het uitgangspunt (Wetenschap en 

technologie in het basis- en speciaal onderwijs, SLO, 2014). 

Over biomimicry is al aardig wat informatie op internet te vinden, maar geschikt 

lesmateriaal is er weinig. Met dit lespakket over biomimicry kan gewerkt worden in de 

directe omgeving van de school. Heel laagdrempelig dus! De leerlingen leren hoe zij 

oplossingen kunnen ontwerpen, maken, testen en evalueren, geïnspireerd door de natuur 

rondom school. 

 

Doelgroep 
Groep 5, 6 en 7 

Het materiaal is ontwikkeld voor groep 5 en 6 en blijkt in praktijk voor beide groepen 

geschikt. Groep 5 heeft in het algemeen iets meer tijd nodig voor de opdrachten. Ook veel 

leerkrachten van groep 7 zullen met dit pakket kunnen werken. 

 

Leerdoelen 
De volgende leerdoelen staan centraal in dit lespakket: 

» De leerlingen kunnen een ontwerpcyclus doorlopen waarbij ze een oplossing ontwerpen, 

maken, testen en evalueren. 

» De leerlingen kunnen uitleggen wat biomimicry is en voorbeelden hiervan geven bij 

planten en dieren op het schoolplein. 

» De leerlingen kunnen oplossingen uit de natuur gebruiken om technische problemen op te 

lossen. 

» Daarnaast heeft elke les zijn eigen leerdoelen (zie de toelichting per les verderop in de 

handleiding). 

 

Aansluiting kerndoelen 
Dit lespakket sluit aan op de volgende kerndoelen: 

» 40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren 

onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 

» 41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en 

functie van hun onderdelen. 

» 44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 

werking, de vorm en het materiaalgebruik. 

» 45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te 

voeren en te evalueren. 

 

1 
 

In het kort 
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Inhoudsopgave leskist 
 

Doos met 11 voorwerpen 

» Speelgoed hogesnelheidstrein 

» Stuk autoband 

» In een bakje klissen / klitten 

» Klittenband 

» Speelgoed gekko 

» Ductape 

» (Veilige) speelgoed injectienaald 

» Speelgoed bultrug 

» Stuk huid haai 

» Zwempak 

» Speelgoed kameleon 

Vijf A4 foto’s: 

» Foto voetkussens cheeta 

» Foto snuit van een mug 

» Foto van een windmolen 

» Foto grijper  

» Foto ijsvogel 

In een kist 20 loeppotjes  

In een doos 6 touwen van ongeveer 2 m lang  

In een doos 20 onderleggers  

In een doos 10 kaders of kijkraampjes 

In een doos de foto’s van planten en dieren die buiten te zien zijn voor les 2, 3 en 4; 

achtergrond informatie. 
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Overzicht van de lessen 

Les 1 Afkijken van de natuur! 
60 MINUTEN

    INHOUD 

PERIODE 

LOCATIE 

GROEPSVORM 

MATERIALEN UIT DE LESKIST VOORBEREIDING LEERKRACHT / MATERIALEN ZELF REGELEN 

    

Introductie op 

biomimicry 

 

 

Klaslokaal 

Schoolomgeving 

Klassikaal / 

groepjes  

doos met materialen en 5 

foto’s 

digibord aanzetten en filmpjes in Word 

document kunnen aanklikken 

werkblad ‘Afkijken mag in de natuur! ‘ 

kopiëren per tweetal 

filmpjes opzoeken 

Les 2 Afblijven!   60 MINUTEN

    INHOUD 

PERIODE 

LOCATIE 

GROEPSVORM 

MATERIALEN UIT DE LESKIST PER 

TWEETAL 

VOORBEREIDING LEERKRACHT / MATERIALEN ZELF REGELEN 

    

Introductie 

bescherming 

Onderzoek en 

ontwerpen 

 

Klaslokaal 

Schoolomgeving 

Klassikaal / 

groepjes van twee 

1 onderlegger 

1 loeppotje 

 

1 werkblad ‘Afblijven!’ per tweetal 

kopiëren 

1 tussendoortje in een wikkel (bv. een 

mueslireep of ontbijtkoek) per tweetal 

knutselmateriaal zoals eierdozen, 

karton, wol, verf, cocktailprikkers, 

punaises, wc rollen enz. 

optioneel: camera of telefoon met 

camera 

Les 3 Vind me dan!  60 MINUTEN

    
INHOUD 

PERIODE 

LOCATIE 

GROEPSVORM 

MATERIALEN UIT DE LESKIST PER 

TWEETAL 

VOORBEREIDING LEERKRACHT / MATERIALEN ZELF REGELEN 

    

Introductie 

onzichtbaar zijn 

Onderzoek en 

ontwerpen 

 

 

Klaslokaal 

Schoolomgeving 

Klassikaal / 

groepjes van twee 

1 onderlegger  

1 loeppotje 

1 touwtje 

1 kijkraampje 

1 werkblad ‘Vind me dan!’ kopiëren 

per tweetal 

8 voorwerpen  

knutselmateriaal zoals lijm, plakband, 

scharen, zakjes, papier, karton, draad, 

verf. 

1 horloge of klokje 

1 filmpje opzoeken 

 

Les 4 Nat pak!  60 MINUTEN

    INHOUD 

PERIODE 

LOCATIE 

GROEPSVORM 

MATERIALEN UIT DE LESKIST PER 

TWEETAL 

VOORBEREIDING LEERKRACHT / MATERIALEN ZELF REGELEN 

    

Introductie 

voorkomen nat 

pak 

Onderzoek en 

ontwerpen 

 

Klaslokaal 

Schoolomgeving 

Klassikaal / groepjes 

van twee 

1 onderlegger  

 

 

1 werkblad ‘Nat pak!’ kopiëren per 

tweetal 

bekers of gieters 

plakband of lijm 

computers 
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Beschrijving van de lessen 
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Inleiding 
Er valt veel van de natuur te leren. In deze introductieles komen de leerlingen allerlei 

uitvindingen tegen die geïnspireerd zijn door de natuur. De leerlingen worden 

gemotiveerd om tijdens en na deze les zelf de natuur te verkennen om zo  mogelijk zelf 

ontdekkingen te doen. 

Doelen 
De leerlingen kunnen alleen en/of samen acht uitvindingen aangeven die gerelateerd zijn 

aan de natuur. 

 

5 MINUTEN  Voorbereiding 
» Bekijk vooraf de 4 foto’s en 12 voorwerpen  uit de leskist. 

» Leg de benodigde foto’s en of materialen zichtbaar neer: 8 van dieren en 8 van 

voorwerpen. 

» Per tweetal één werkblad 1 ‘Afkijken van natuur mag!’ printen. 

 

5 MINUTEN  Introductie 
Vertel de leerlingen dat we 8 uitvindingen in deze les bespreken waarvoor de mens bij de 

natuur heeft afgekeken. 

Vertel het verhaal van de uitvinding van klittenband.  

Klittenband is een uitvinding van de Zwitser Georges de Mestral.  

Hij komt in 1941 op het idee, nadat hij zich verbaast hoe moeilijk hij klitten uit zijn kleding en uit de 

vacht van zijn hond krijgt, die zich daar hebben verzameld tijdens hun dagelijkse wandeling.  

Hij ontdekt dat klitten zijn overdekt met kleine haakjes, waarmee ze zich in de kleding en de vacht 

vastgrijpen. De Mestral ziet de mogelijkheden en ontwikkelt het sluitingssysteem dat hij in 1951 in 

Zwitserland patenteert. Patenten in diverse andere landen volgen, waaronder in 1955 in de 

Verenigde Staten.  O kijk het volgende filmpje: 

http://www.schooltv.nl/video/hoe-werkt-klittenband-met-haakjes-en-lusjes/ 

 

30 MINUTEN  Kern 
Laat de leerlingen een foto en een voorwerp  bij elkaar zoeken:  wat is waarvan geleerd? 

Mochten de leerlingen er niet uit komen: geen probleem. U kunt als de leerlingen klaar zijn 

onderstaande korte verhaaltjes uit de achtergrondinformatie vertellen of voorlezen. 

U kunt ook kiezen uit onderstaande filmpjes: 

https://www.youtube.com/watch?v=SlmEgVBF8xo (cactus en stoel) 

https://www.youtube.com/watch?v=5tFqlhATUZs  (koffervis en gezinsauto) 

https://www.youtube.com/watch?v=m7l-87r4oOY (grijper en tong van de kameleon) 

 

 

Les 1 Afkijken van de natuur! 

Flippers als wieken van windmolens 

Het bedrijf heeft rotorbladen van windmolens ontwikkeld die zijn afgekeken van 

de flippers van de bultrug. Doordat de flippers van de bultrug niet egaal zijn, maar 

gehobbeld, hebben ze minder weerstand en meer kracht tijdens het bewegen in de 

lucht of in het water. De windmolens verkrijgen zo 20% meer elektriciteit! 

 

Prettige muggenprik  

Hé, een muggenbult! Niet gemerkt dat ik geprikt ben!’ De prik van een mug is 

vrijwel pijnloos. Japanse wetenschappers hebben zich daardoor laten inspireren bij 

het maken van een superdunne naald van slechts 1 mm lang. Een pijnloze prik bij 

de dokter is toch fijn? 
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Laat de leerlingen werkblad 1 maken. Werk met diverse kleuren als de leerlingen relaties 

aangeven (voor de duidelijkheid trekken zij dus elke lijn met een andere kleur). Zo maken 

zij een overzicht van alle uitvindingen en waaraan zij gerelateerd zijn met de natuur.  

 

10 MINUTEN  Nabespreking 
Vraag aan de leerlingen: 

Zouden er nog meer uitvindingen in de natuur gedaan kunnen worden? 

In een volgende les laten we ons ook inspireren door de natuur. We gaan oplossingen 

bedenken voor allerlei problemen. Daarvoor gaan we buiten: Vraag het de natuur! 

Gekko tape 

Deze tape bootst na hoe gekko’s aan muren blijven plakken. Gekko’s kunnen op de 

meest steile en gladde oppervlaktes met gemak lopen. Hun geheim bestaat uit 

miljoenen flexibele keratine haartjes onder elke poot. Hoewel de aantrekkingskracht 

van elk haartje minuscuul is, is het totale effect van de miljoenen haartjes voldoende. 

Wat jammer is dat de tape niet lang mee gaat. 

 

Haaienhuid en het zwempak 

Haaien hebben de mogelijkheid om tijdens het zwemmen de weerstand van het water 

op hun huid te beïnvloeden. De huid van een haai bestaat uit een soort huidtanden 

die normaal naar achteren liggen. Door deze huidtanden naar buiten te laten steken , 

kan de haai sneller gaan  zwemmen, omdat de huid dan voor minder weerstand 

zorgt.  Een merk zwemkleding heeft op basis hiervan zwempakken ontwikkeld die 

het voor ons mogelijk maken om sneller te kunnen zwemmen.  

 

De trein en de ijsvogel 

De Japanse trein ‘bullet Train’ maakte extreem veel lawaai en elke keer als hij een 

tunnel in- en uitdook kwam er een vreselijke klap. De neus van de trein heeft de vorm 

gekregen die de snavel van een ijsvogel. De ijsvogels kunnen namelijk het water 

induiken zonder een druppeltje op te laten springen. Zo vangt de trein de klap op. 

 

Een autoband en een cheeta 

Een autoband  moet geen weerstand hebben bij het rijden en jusit veel weerstand bij 

het remmen.  Hoe is dat op te lossen? Om dit probleem op te lossen is gekeken naar 

de cheeta. Een cheeta  moet dus snel rennen en een snel kunnen remmen. Voor dit 

alles zorgen zijn poten. Een huiskat kan net als een cheeta  tenen van zijn poten 

spreiden.  De autobanden van een autobandenfabrikant  werken op dezelfde manier . 

De extra wrijving zorgt voor een 10 procent kortere remweg. 

 

De tong van de kameleon en een grijper 

De kameleon is een bijzonder dier. Het meest spectaculaire lichaamsdeel van dit dier 

is de tong. Zodra het reptiel de beoogd insect goed ziet, schiet zijn tong razendsnel uit 

zijn bek en rekt uit tot meer dan de lengte van het dier zelf. In minder dan een tiende 

van een seconde bereikt de elastische tong de prooi. Het insect blijft aan de tong 

vastzitten. Het klopt niet dat de tong plakkerig was. Het slachtoffer wordt tegen de 

tong gezogen. De tong vouwt zich om de prooi heen en houden die als het ware vast. 

Net een hand die iets vast pakt! Daar zag een Duitse bedrijf brood in: de allesgrijper! 

De grijpers in de industrie worden gemaakt om voorwerp te pakken. Nu kunnen de 

grijpers meer dan een voorwerp pakken. De ‘tong’ van de grijper kan verschillende 

vormen aan nemen en kan vele kleine en verschillende voorwerpen pakken. 
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Inleiding 
Veel kinderen zijn gek op tussendoortjes. Maar hoe zorg je ervoor dat anderen van jouw 

tussendoortje afblijven?! De leerlingen ontwerpen een oplossing voor dit probleem, waarbij 

ze inspiratie halen uit de natuur.  

Hierbij maken ze kennis met drie oplossingsstrategieën van verdedigen: afschrikken 

(waarschuwingskleuren), verdedigen (angel) en beschermen (schild, huisje, schelp, stekels, 

doornen). 

 

Doelen 
De leerlingen kunnen: 

» aan de hand van voorbeelden vertellen hoe planten en dieren zich verdedigen.  

» een oplossing bedenken om hun tussendoortje te beschermen tegen anderen leerlingen. 

 
20 MINUTEN  Voorbereiding 

» Bekijk vooraf wat er in de schoolomgeving te vinden is aan planten en dieren die 

afschrikken of die zich verdedigen of zich beschermen. 

» U kunt de achtergrondinformatie en de fotobladen achterin deze les raadplegen. 

» Werkblad doornemen. 

» Materialen klaarleggen. 

» Lees als voorbereiding voor deze en alle volgende lessen de achtergrondinformatie over 

onderzoekend leren goed door, zodat u meer weet van alle fases tijdens deze les. 

 

Benodigde materialen per tweetal: 

» 1 onderlegger 

» 1 potlood 

» 1 werkblad 2 ‘Afblijven!’ per tweetal 

» 1 tussendoortje in een wikkel (bv een mueslireep of ontbijtkoek) per tweetal 

» 1 loeppotje 

» knutselmateriaal zoals eierdozen, karton, wol, verf, cocktailprikkers, punaises, wc 

rollen enz. 

» optioneel: camera of telefoon met camera 

 
45 MINUTEN  Kern in zeven stappen 

 

1. Introductie: Wat is het probleem? 

Het probleem is dat zo’n tussendoortje erg aantrekkelijk is om te pakken, open te maken en 

op te eten. Het is voor jezelf. Je wilt niet dat anderen er aan komen. Je wilt het beschermen. 

Vertel de leerlingen dat ze daarvoor een oplossing gaan ontwerpen, waarbij ze kijken hoe 

de natuur dergelijke problemen oplost. 

 

 2. Vraag het de natuur: binnen – buiten – binnen (Verkennen) 

Geef elk groepje een tussendoortje (of laat ze hun tussendoortje pakken). De leerlingen 

zoeken eerst buiten uit hoe planten en dieren zich beschermen tegen natuurlijke vijanden. 

Daarvoor gaan ze buiten op onderzoek uit. Ze kunnen daarbij kiezen tussen onderzoek aan 

planten en of dieren. 

Geef hen hiervoor tien minuten. 

Bespreek dan na wat zij gevonden hebben. 

Les 2 Afblijven! 
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Afhankelijk van de motivatie en de gevonden oplossingen krijgen de leerlingen  nog enige 

tijd om het af te ronden. 

Na het buiten werken: 

Laat eerst werkblad 2a, 2b en 2c tot  3 verwerken. 

Spreek het buitenwerk na door drie categorieën op het bord te schrijven:  

» afschrikken,  

» verdedigen en  

» beschermen. 

Kijk samen met de kinderen bij welke categorie de gevonden oplossing hoort. 

Als de leerlingen niet zo veel diverse voorbeelden gevonden hebben, kunt u op het digibord 

aanvullende voorbeelden van afschrikken, verdedigen en beschermen laten zien. Maak daarvoor 

gebruik van de fotobladen. 

 

Verstoppen (camouflage) zou ook een oplossing kunnen zijn, maar dit wordt in les 3 ‘Vind 

me dan…’  besproken. 

 

 3. Ontwerp maken (Opzetten experiment) 

Hoe gaat het plannetje er uit zien?  

Wat gaan de kinderen doen? 

 

 4. Bouwen (Uitvoeren onderzoek) 

Voer het ontwerp uit. 

 

 5. Testen (Concluderen) 

Zet voor de testfase de gemaakte oplossingen op tafels, zodat de groepjes er makkelijk 

langs kunnen lopen. 

De groepjes testen elkaars oplossingen door ze te bekijken en (proberen) aan te raken. 

Zouden ze dit tussendoortje nog willen afpakken? Dit vullen ze in op het werkblad. 

 

6. Presenteren 

Een vorm van verslaglegging of presentatie maken. 

 

7. En nu?  (Verdiepen/verbreden) 

Elkaars werk bekijken en bespreken en evt. een stap verder gaan in de uitvoering van een 

vernieuwing van het idee. 

» Wat heb je geleerd van deze opdracht? 

» Wat zijn de strategieën van planten en dieren? 

» Welke hebben jullie toegepast om ervoor te zorgen dat je tussendoortje niet werd 

afgepakt? 

» Waarbij zou je dit ontwerp nog meer kunnen toepassen? 

 

Achtergrondinformatie 
De foto’s van de planten en dieren die hierna volgen kunnen ook gebruikt worden bij de 

bespreking in de klas, nadat de leerlingen buiten op onderzoek zijn geweest naar planten 

en dieren.  Planten en dieren hebben allerlei manieren om zich te beschermen tegen 

opgegeten worden. 
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De zweefvlieg. Dit  dier gebruikt  ’de afschrik- 

strategie’ van een wesp. 
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Inleiding 
Er is altijd wel een verjaardag of een ander feestje om te vieren. En bij een feestje horen 

cadeautjes. Maar voor het zover is, wil je het cadeautje natuurlijk zo goed mogelijk 

verstoppen. Hoe houd je het verborgen? De leerlingen ontwerpen een oplossing voor dit 

probleem, waarbij ze inspiratie halen uit de natuur. Hierbij maken ze kennis met 

camouflage. 

 

Doelen 
De leerlingen kunnen: 

» uitleggen wat camouflage is. 

» uitleggen hoe planten en dieren zich op verschillende manieren kunnen verstoppen. 

» een oplossing bedenken om te zorgen dat een cadeautje ‘onzichtbaar’ wordt. 

 
20 MINUTEN  Voorbereiding 

Bekijk vooraf wat er in de schoolomgeving te vinden is aan planten en dieren die zich 

camoufleren. U kunt de achtergrondinformatie en het lijstje met foto’s achterin deze les 

raadplegen. 

 

Benodigde materialen: 

» 1 onderlegger per tweetal 

» 1 potlood per persoon 

» 1 werkblad ‘Vind me dan!’ kopiëren per tweetal 

» 8 voorwerpen uit het lokaal die verstopt moeten worden. Dit kan van alles zijn, maar de 

voorwerpen kunnen wel een extra uitdagend zijn, door bijvoorbeeld voorwerpen te 

nemen die qua formaat meer opvallen, een geluid maken (tikkende klok) of van zichzelf 

vrij sterk ruiken (eten of een plantje). 

» knutselmateriaal, zoals lijm, plakband, scharen, zakjes, papier, karton, draad, verf 

» 1 horloge of klokje 

» extra: filmpje op YouTube opzoeken: http://www.dierenbox.nl/een-compilatie-van-15-

dieren-met-de-beste-camouflage/ 

» 10 kijkraampjes en 6 stukken touw 

 
45 MINUTEN  Kern in zeven stappen 

 

1. Introductie: Wat is het probleem? 

Het probleem is dat acht voorwerpen in de klas niet gezien mogen worden, maar dat de 

voorwerpen wel zichtbaar moeten zijn. Dit kunt u zelf doen, maar nog leuker is het als de 

leerlingen dit doen en met hun eigen groepje een voorwerp verstoppen. Dit kan 

bijvoorbeeld gebeuren in een pauzemoment. Het voorwerp kan het beste afgestemd 

worden op de omgeving, dezelfde kleur, dezelfde vorm, etc. Daarna gaan zij natuurlijk 

zoeken. En? 

 

 2. Vraag het de natuur!: binnen-buiten-binnen (verkennen) 

Daarna bedenken de leerlingen voorbeelden van hoe planten en dieren zich verstoppen of 

gecamoufleerd zijn, zodat zij niet opgegeten worden. 

En daarna gaan zij buiten op onderzoek uit. Ze kunnen daarbij kiezen tussen onderzoek 

aan planten en of dieren.  

Les 3 Vind me dan! 
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Bij planten kunnen de leerlingen de kaders en of touwtjes gebruiken. Binnen het kijkkader 

of het op de grond gelegde touwtje is dan het zoekgebied. 

Laat de kinderen buiten aan de slag gaan. 

Geef hen hiervoor tien minuten. 

Bespreek dan na wat zij gevonden hebben. 

Afhankelijk van de motivatie en de gevonden oplossingen krijgen de leerlingen nog enige 

tijd om het af te ronden. 

 

Na het buiten werken: 

Laat eerst werkblad 3a, 3b en 3c  tot  3d verwerken. 

Spreek het buitenwerk na door de gevonden oplossingen van camouflage te bespreken. 

Welke is de beste? 

 

 3. Een ontwerp maken (Opzetten experiment) 

Hoe gaat het plannetje er uit zien?   

Wat gaan de kinderen doen?  

Samen maken zij een ontwerp en beschrijven de benodigde materialen. 

 

 4. Ontwerp bouwen (Uitvoeren onderzoek) 

In de testfase probeert elk groepje een cadeautje zo te verpakken dat het cadeautje 

onzichtbaar/ onvindbaar wordt en moeilijk door de andere groepjes terug te vinden is. 

 5. Testen (Concluderen) 

De groepjes testen elkaars oplossingen door ze de cadeautjes te laten zoeken. 

 

6. Presenteren 

Een vorm van verslaglegging of presentatie maken. 

 

7. En nu? (Verdiepen/verbreden) 

Elkaars werk bekijken en bespreken en eventueel een stap verder gaan in de uitvoering van 

een vernieuwing van het idee. 

 

Achtergrondinformatie 
Planten en dieren hebben allerlei manieren om niet op te vallen. Deze kunnen 

onderverdeeld worden in: 
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Inleiding 
Soms valt er veel regen! Je jas begint te lekken. Hoe kun je ervoor zorgen dat je droog blijft? 

De leerlingen ontwerpen een oplossing voor dit probleem, waarbij ze inspiratie halen uit de 

natuur. Hierbij maken ze kennis met verschillende manieren die de natuur heeft om water 

zo snel mogelijk af te voeren. 

 

Doelen 
De leerlingen kunnen: 

» voorbeelden geven van hoe planten en dieren zo goed mogelijk droog blijven. 

» een oplossing bedenken om te zorgen dat ze droog blijven als het regent. 

 
20 MINUTEN  Voorbereiding 

Bekijk vooraf wat er op het schoolplein te vinden is aan planten en dieren, werkblad 

doornemen, materialen klaarleggen, evt. computers reserveren. 

 

Benodigde materialen: 

» onderlegger per tweetal 

» 1 potlood per tweetal 

» 1 werkblad 4 ‘Nat pak!’ kopiëren per tweetal 

» bekers of gieters (iets waarmee de kinderen water mee het schoolplein op kunnen 

nemen). 

» plakband of lijm 

» computers voor onderzoek 

 

 
5 MINUTEN  Introductie 

Vertel het volgende verhaal 

Een tijd geleden maakte ik samen met een paar vrienden een lange wandeling in de natuur. 

Verrekijkers bij de hand. Hoeveel soorten vogels zouden we gaan zien? We hoopten een koekoek en 

een lepelaar te zien. Al na een even betrok de hemel. Er kwamen steeds meer wolken. Het werd er 

zelfs een beetje donker van. Helaas begon het te regenen. Daar waren we op voorbereid. 

 

Stel de volgende vraag: 

» Wat denk je dat er gepakt werd?  

(Mogelijke antwoorden: een paraplu,  een poncho/regencape om over de rugzak te doen, een 

regenpak). 

» Wat doen planten en dieren om geen last van de regen te hebben? 

Straks gaan we naar buiten en gaan daar eens kijken of we kunnen ontdekken wat planten 

en dieren tegen de regen doen. Misschien brengt ons dat wel op ideeën hoe mensen ons 

beschermen tegen de regen. 

 
30 MINUTEN  Kern in zeven stappen 

 

1. Introductie: Wat is het probleem? 

Het probleem is dat mensen, dieren en planten niet nat willen worden als het regent. Als je 

nat regent, krijg je het koud. Ook waterdieren willen niet koud en nat worden als ze 

zwemmen. Mensen die surfen of lang onder water zijn, zoals duikers willen dat ook niet.  

 

Les 4 Nat pak! 
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 2. Vraag het de natuur!: binnen-buiten-binnen (verkennen) 

Daarna bedenken de leerlingen binnen eerst zelf voorbeelden van hoe planten en dieren 

zich droog (en daardoor warm) houden. En daarna gaan zij buiten op onderzoek uit. Ze 

kunnen daarbij kiezen tussen onderzoek aan planten en of dieren. 

Laat de kinderen buiten aan de slag gaan. Geef hen hiervoor tien minuten. 

Bespreek dan na wat zij gevonden hebben. Afhankelijk van de motivatie en de gevonden 

oplossingen krijgen de leerlingen nog enige tijd om het af te ronden. 

 

Na het buiten werken: 

Laat eerst werkblad 4  tot  3 verwerken. 

Spreek het buitenwerk na door de gevonden oplossingen voor het droog blijven te 

bespreken. Welke is de beste? 

 

 3. Een ontwerp maken (Opzetten experiment) 

Hoe gaat het plannetje er uit zien?   

Wat bedenken de kinderen om handig droog te blijven? 

Wat gaan de kinderen doen?  

Samen maken zij een ontwerp en beschrijven de benodigde materialen. 

 4. Ontwerp bouwen (Uitvoeren onderzoek) 

In de testfase probeert elk groepje een regenbescherming te bedenken. Een oplossing 

handig is en die anders is dan een gewone regenjas of paraplu. Hun ontwerp tekenen en 

beschrijven ze op het werkblad. 

 5. Testen (Concluderen) 

De groepjes testen elkaars oplossingen door de uitvindingen met een plantenspuit te testen. 

6. Presenteren:  een vorm van verslaglegging of presentatie maken. 

 

7. En nu? (Verdiepen/verbreden) Elkaars werk bekijken en bespreken en eventueel 

een stap verder gaan in de uitvoering van een vernieuwing van het idee. 

 
15 MINUTEN  Extra 

Optionele demonstraties voor als er tijd over is: 

» Vaseline of ander vet op de hand smeren om te demonstreren hoe vettigheid ervoor 

zorgt dat water snel wordt afgevoerd of op de huid blijft liggen. De leerlingen kunnen 

dan de mogelijkheid krijgen om behalve te kijken ook te voelen. 

» De fiets oppoetsen met autowax. 

» Een omtrek van een tekeningetje van een eend inkleuren met vetkrijt/wasco en daarna 

met een kwastje water erop doen. 

» Lapjes verschillende stoffen om de demonstreren dat verschillende stoffen er langer of 

korter over doen om weer droog te worden. De leerlingen krijgen dan de mogelijkheid 

om behalve te kijken ook te voelen. 

 

Achtergrondinformatie 
Planten en dieren hebben allerlei manieren om droog (of zo droog mogelijk) te blijven. 

Deze kunnen onderverdeeld worden in: 
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4 
 

Bijlagen 
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Ontwerpend leren 
Behalve de introductie les zijn alles lessen in dit pakket opgezet volgens het 

zevenstappenplan van ontwerpend leren. Soms komen niet alle stappen in een les aan bod. 

Dit wordt dan aangegeven in de toelichting per les, verderop in de handleiding.  

Bij elke les hoort een werkblad voor de leerlingen waarop het zevenstappenplan (deels) 

terugkomt. Hieronder vindt u een overzicht van de zeven stappen, hoe deze terugkomen 

op de werkbladen en tips voor de begeleiding. Deze tips gelden voor alle lessen. Mocht er 

bij een les specifieke aanwijzingen zijn, dan staan die in de toelichting per les. 

 

1 Probleem constateren 
In deze stap wordt het probleem duidelijk gemaakt waar de kinderen een oplossing voor 

gaan ontwerpen. Ook wordt duidelijk aan welke criteria de oplossing eventueel moet 

voldoen (ontwerpeneisen). 

 

Werkblad 

De leerlingen schrijven het probleem in eigen woorden op. 

 

Begeleiding 

Introduceer het probleem van de les. Dit is te vinden in de toelichting per les verderop in 

de handleiding. Neem de tijd om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich het probleem 

eigen maken.  

» Herkennen ze het probleem?  

» Hebben ze het zelf wel eens zoiets meegemaakt?  

» Wanneer zou dit kunnen voorkomen? 

Vertel de leerlingen dat ze een oplossing gaan ontwerpen voor het probleem waarbij ze 

zich laten inspireren door de natuur.  

» Maak groepjes van 2 leerlingen.  

» Vertel dat elk groepje een eigen oplossing gaat ontwerpen.  

» Geef elk groepje het werkblad. 

» Neem zo nodig het blad stap voor stap met de klas door.  

» Laat de groepjes de eerste stap invullen. 

 

2 Verkennen: Vraag het de natuur! 
De leerlingen verkennen het probleem en denken na over oplossingen. In dit lespakket 

staat daarbij ‘Ask nature!’ centraal. De leerlingen gaan buiten kijken hoe de natuur het 

probleem oplost. Dit gebruiken ze als inspiratie voor hun ontwerp. Ze bedenken 

verschillende oplossingen en kiezen het beste idee uit. 

 

Werkblad 

Aan de hand van opdrachten op het werkblad onderzoeken de leerlingen de natuur 

rondom de school. Bij een aantal lessen staan er voorkennisvragen en/of 

verdiepingsopdrachten op het werkblad. Zie hiervoor de toelichting per les. Na het 

buitenwerk schrijven de groepjes een of meerdere mogelijke oplossingen op het werkblad. 

Daarna kiezen ze hun beste idee uit. 

 

Begeleiding 

Vertel de kinderen dat ze buiten gaan kijken hoe de natuur het probleem oplost. Dit doen 

ze aan de hand van het werkblad. Geef elk groepje een onderlegger. Maak binnen alvast 

afspraken over de regels buiten zoals: waar mogen de kinderen komen, waar kunnen ze 

terecht met vragen, hoeveel tijd hebben ze, enzovoorts.  

4.1 
 

Bijlage 1: 
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Bespreek het buitenwerk zo nodig na met de kinderen. Welke oplossingen hebben ze 

buiten gevonden? Vervolgens bedenken de groepjes een of meerdere oplossingen voor het 

probleem. Het bedenken van meerdere oplossingen is goed voor de 

creativiteitsontwikkeling van kinderen. Belangrijk is dat leerlingen zich niet geremd 

voelen. Maak duidelijk dat niets gek of fout is in deze fase. 

 

3 Ontwerp maken 
De leerlingen werken hun beste idee uit tot een ontwerp (tekening) waarbij vorm, 

benodigde materialen en gereedschap duidelijk zijn. 

 

Werkblad 

De groepjes maken een ontwerptekening van hun (beste) oplossing op het werkblad. Ze 

schrijven erbij wat ze nodig hebben aan materialen en gereedschap. Als er in de les 

gebouwd gaat worden (stap 4), staat er op het werkblad dat ze hun ontwerp eerst aan u 

moeten voorleggen. 

 

Begeleiding 

Als er in de les gebouwd gaat worden, is het van belang dat de groepjes hun 

ontwerptekening eerst aan u voorleggen. Dan kunt u kijken of deze haalbaar is. 

Als groepjes het lastig vinden om een ontwerp te maken, kunt u alvast de beschikbare 

materialen klaarleggen. Dit kan soms inspireren, bijvoorbeeld punaises om stekels of 

doornen te imiteren. 

 

4 Ontwerp bouwen 
In deze stap werken de leerlingen hun ontwerp uit tot een echt product (bouwen). 

 

Werkblad 

De groepjes krijgen de opdracht om hun ontwerp te maken (bouwen). 

 

Begeleiding 

Zorg dat de groepjes voldoende ruimte en materialen tot hun beschikking hebben om hun 

ontwerp te maken. Denk aan veiligheid bij het gebruik van gereedschap. Assisteer de 

groepjes indien nodig. 

 

5 Testen 
Nu gaan de leerlingen hun product testen. Werkt het? Voldoet het aan de gestelde eisen? 

In dit lespakket is deze stap vaak gecombineerd met stap 6: presenteren. 

 

Werkblad 

De groepjes gaan hun eigen en/of elkaars oplossingen testen en beoordelen. In de lessen 

waarin gebouwd is, worden de producten getest. In de andere lessen bekijken de groepjes 

elkaars ontwerptekeningen. Op het werkblad vullen ze in op welke plant of dier elke 

oplossing gebaseerd is, of hij goed werkt en hoe hij eventueel verbeterd kan worden. 

 

Begeleiding 

Per les staat aangegeven of het testen klassikaal plaatsvindt of in de vorm van een 

tentoonstelling, waarbij de groepjes langs elkaars producten of ontwerptekeningen lopen. 

 

6 Presenteren 
De leerlingen presenteren hun oplossing aan de rest van de klas waarbij ze vertellen of hun 

oplossing voldoet aan het probleem en de eventueel gestelde ontwerpeisen. De oplossingen 
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van de verschillende groepjes worden met elkaar vergeleken. In dit lespakket is deze stap 

vaak gecombineerd met stap 5: testen. 

 

Werkblad 

In stap 5 heeft elk groepje voor alle oplossingen het werkblad ingevuld. Laat de groepjes 

aan de hand van wat ze hebben op- geschreven tips en tops geven aan elkaar bij de 

presentaties. 

 

Begeleiding 

Bespreek alle oplossingen klassikaal.  Laat elk groepje kort hun ontwerp toelichten: op 

welk plant of dier is het gebaseerd en waarom hebben ze hiervoor gekozen?  

Laat de andere groepjes hierop reageren aan de hand van hun werkblad: wat werkte goed 

aan de oplossing en wat minder goed? Hoe zou je hem kunnen verbeteren? 

Kies eventueel gezamenlijk de beste oplossingen uit, bijvoorbeeld de meest originele, 

degene die het beste werkt, degene die het beste de natuur nadoet, degene met de meeste 

verschillende materialen enzovoorts. 

 

7 Verdiepen 
Tot slot reflecteert de leerkracht op de gehele ontwerpcyclus en op de gebruikte 

natuurlijke/technische principes, materialen en gereedschappen. In dit lespakket komt bij 

deze stap ‘Ask nature’ terug: wat zouden de leerlingen nog meer willen leren van de 

natuur? 

 

Werkblad 

De groepjes schrijven op het werkblad verbeteringen voor het eigen ontwerp op en nieuwe 

vragen voor de natuur. 

 

Begeleiding 

Loop de hele ontwerpcyclus nog een keer door: wat was ook weer het probleem, wat 

leerden we uit de natuur hierover, welke oplossingen hebben we bedacht, enz. Bespreek 

welke nieuwe vragen voor de natuur de groepjes hebben opgeschreven op het werkblad. 

Dit kan eventueel leiden tot een vervolgles. 

 

 



 

 

BuitenWijs samen sterk in NME 

BuitenWijs brengt mensen actief met het buiten in aanraking, zodat zij wijs 

omgaan met hun eigen leefomgeving 

 

 

 

Leerlingenboekje 

Vraag het de natuur! 

Groep 5 en 6 
 

Naam:  

 



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

Naam:  
 
Trek een lijn van de foto van een dier naar de foto van een uitvinding. Gebruik daarbij verschillende kleuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

Werkblad 1 Afkijken van de natuur mag! 



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

Naam:  
 

1 Wat is het probleem? 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

2 Vraag het de natuur! 

Hoe lost de natuur dit probleem op? Hoe zorgen planten en dieren ervoor dat ze niet worden opgegeten? 

Kennen jullie voorbeelden? Schrijf ze op. 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

Nu gaan jullie naar buiten. Je kunt buiten naar planten of naar dieren kijken. Wat kiezen jullie? 

O Plantenonderzoek   O  Beestjesonderzoek  

Tijd over? Ga dan met het andere onderzoek aan de slag. 

Plantenonderzoek 

Loop over het schoolplein en ga op zoek naar verschillende soorten bladeren, takken en zaden van planten. 

Zie je welke je niet wilt aanraken? Hoe komt dat? Teken ze hieronder.  

a. Schrijf eronder waarom je ze niet wilt aanraken. 

b. Ruik aan de planten. Welke ruiken niet lekker? 

  1 

 

 

 

a. _________________________________________ 

b. Ruikt lekker/ruikt vies 

  2 

 

 

 

a. __________________________________________ 

b. Ruikt lekker/ ruikt vies   

  3  

 

 

 

a. _________________________________________ 

b. Ruikt lekker/ruikt vies   

   4 

 

 

 

a. _________________________________________ 

b. Ruikt lekker/ruikt vies 

 

Werkblad 2a Afblijven! 

Draai het blad om   



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

Je hebt nu naar een aantal planten gekeken, eraan gevoeld of geroken. Stel, je bent een konijn. Welke blaadjes 

eet je niet? 

Blad  1 / 2 / 3 / 4 eet een konijn niet, want  __________________________________________________________  

Blad  1 / 2 / 3 / 4 eet een konijn niet, want  __________________________________________________________  

 

Beestjesonderzoek 

Loop over het schoolplein en ga op zoek naar kleine beestjes. Kijk bijvoorbeeld op de onderkant van 

bladeren of onder stenen. Hoeveel verschillende beestjes heb je gevonden? 

Kies 2 beestjes uit. Doe ze in een loeppotje en bekijk ze goed. 

    Beestje 1 Beestje 2 

 Wat valt op aan dit 

beestje? 

  

 Welke kleur heeft hij? 

 

  

Was hij makkelijk te 

vinden?  

Waarom wel of waarom 

niet? 

  

 

Raak nu het beestje voorzichtig aan. 

   Beestje 1 Beestje 2 

Is het beestje hard of 

zacht? 

  

Wat doet hij als je hem 

aanraakt? 

  

Hoe beschermt dit 

beestje zich tegen dieren 

die hem willen opeten?  

  

 

Klaar? Zet de beestjes weer terug waar je ze gevonden hebt. Ga nu weer naar binnen. 

 

Werkblad 2b Afblijven! 



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

Organiseren 

Jullie hebben net buiten onderzocht hoe dieren en planten ervoor zorgen dat ze niet worden opgegeten. 

Bedenk nu zelf verschillende oplossingen voor jullie probleem. Gebruik de natuur als voorbeeld. Schrijf 

jullie oplossingen in de tabel. Vul de tabel verder in. 

Oplossingen tegen opeten Welke plant of dier doet dit ook zo? Hoe goed werkt het denken 

jullie? 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

Kies jullie beste oplossing uit. Zet er een pijl voor. Kunnen jullie dit zelf maken? 

 3 Een ontwerp maken 

Maak een tekening van jullie oplossing. Welke spullen heb je nodig? Welk gereedschap? Bespreek jullie 

ontwerp met de juf of meester. Het ontwerp moet in een tas passen. 

Ontwerptekening            Dit hebben we nodig 

 

 

 

  ___________________________ 

  ___________________________ 

  ___________________________ 

  ___________________________ 

  ___________________________ 

 

 

4 Bouwen 

Pak het tussendoortje en bouw jullie ontwerp er omheen. 

Werkblad 2c Afblijven! 

Draai het blad om   



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

5 & 6 Testen & presenteren  

Nu gaan jullie alle oplossingen testen. Bekijk de oplossingen van de andere groepjes.  

Zou je dit tussendoortje nog willen afpakken? Vul de tabel in. 

Groepje Van welke plant of dier 

komt deze oplossing 

Hoe goed denk je 

dat deze oplossing 

werkt? 

Zou je deze oplossing nog beter kunnen 

maken? Zo ja, hoe? 

1  ☺  �  �  

2  ☺  �  � 
 

3  ☺  �  � 
 

4  ☺  �  �  

5  ☺  �  � 
 

6  ☺  �  � 
 

7  ☺  �  �  

8  ☺  �  �  

 

 7 Verdiepen  

Je hebt nu meerdere oplossingen gezien. Zouden jullie je eigen ontwerp willen veranderen? Zo ja, hoe?  

     

 

 

 

 

 

Je hebt nu geleerd van de natuur voor je ontwerp.  

 
 

Werkblad 2d Afblijven! 



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

Naam: 
 

1 Wat is het probleem? 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 

2 Vraag het de natuur! 

Hoe lost de natuur dit probleem op? Hoe zorgen planten en dieren ervoor dat ze niet worden opgegeten? 

Kennen jullie voorbeelden? Schrijf ze op. 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

Nu gaan jullie naar buiten. Je kunt buiten naar planten of naar dieren kijken. Wat kiezen jullie? 

O Plantenonderzoek    O  Beestjesonderzoek Ga hiervoor naar de volgende pagina. 

Tijd over? Ga dan met het andere onderzoek aan de slag. 

Plantenonderzoek 

Loop over het schoolplein en kijk goed om je heen. Leg een stuk touw ergens rondom school in een cirkel, 

Hoeveel planten kun je zien? Bekijk het nog beter van dichtbij. Hoeveel planten zie je nu die je net nog niet 

zag? Kies er twee uit en teken ze hier. 

  1 

 

    

 

  2 

 

 

 

Wrijf een blaadje fijn van plant 1 en plant 2. Ruik aan je vingers. Wat ruik je? 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

Ruik ook aan de bloem van plant 1 en 2. Welke ruikt het lekkerst?  ____________________________________  

 

Sta nu op en ga weer verder met de zoektocht. Welke planten zie je nog meer? Maak er een tekening van. 

  1    2 

 

 

 

Stel: we zouden de planten die nu goed verstopt waren meenemen de school in. Welke zouden dan in die 

omgeving opvallen? Zet een rondje om deze plant. 

 

Werkblad 3a Vind me dan! 

Draai het blad om   



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

Beestjesonderzoek 

Loop over het schoolplein en kijk goed om je heen. Bekijk een stukje van het schoolplein op ongeveer 5 m 

afstand. Welke beestjes kun je zien? Loop er nu naar toe en bekijk hetzelfde stuk van dichtbij. Welke beestjes 

zie je nu die je net nog niet zag? Kies er twee uit en teken ze hier. 

  1 

 

    

Aantal pootjes: 

  2 

 

 

Aantal pootjes: 

Tel het aantal pootjes van de bovenstaande dieren. Zet het aantal bij de tekening. 

 

Ga verder met de zoektocht. Til bladeren of stenen op, kijk achter, onder en in dingen die je op het 

schoolplein vind. Welke beestjes kom je tegen die je eerst niet zag? Maak er een tekening van. 

  1 

 

    

 

  2 

 

 

 

Stel: we zouden de beestjes die nu goed verstopt waren meenemen de school in. Welke zouden dan in die 

omgeving opvallen? Zet een rondje om dit nummer. 

 

 

 

Werkblad 3b Vind me dan! 



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

Organiseren 

Je hebt net buiten onderzocht hoe dieren en planten ervoor zorgen dat ze niet worden gevonden. Bedenk nu 

zelf verschillende oplossingen voor jullie probleem. Gebruik de natuur als voorbeeld. Schrijf jullie 

oplossingen in de tabel. Vul de tabel verder in. 

Oplossingen om niet gevonden te 

worden 

Welke plant of dier doet dit ook zo? Hoe goed werkt het, denken 

jullie? 

Voorbeeld: Iets dezelfde kleur geven als de 

omgeving 

Een groene spin in het gras. ☺  �  � 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

Kies jullie beste oplossing uit. Zet er een pijl voor. Kunnen jullie dit zelf maken? 

 3 Een ontwerp maken 

Maak een tekening van jullie oplossing. Dit is jullie ontwerp. Schrijf erbij welke spullen je nodig hebt. Denk 

ook aan gereedschap. Bespreek jullie ontwerp met de juf of meester. Daarna kunnen jullie je ontwerp gaan 

uitvoeren en proberen om het voorwerp dat jullie hebben gekregen bijna niet vindbaar te maken! 

Ontwerptekening            Dit hebben we nodig 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

Werkblad 3c Vind me dan! 

Draai het blad om   



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

4 Bouwen 

Nu kunnen jullie aan de slag met het maken van jullie eigen ontwerp. 

5 & 6 Testen & presenteren 

Nu komt er een testronde. Andere groepjes kunnen proberen om jullie gecamoufleerde voorwerp te vinden 

en jullie gaan proberen om het andere gecamoufleerde voorwerp van de andere groepjes te vinden. Bekijk 

de oplossingen van de andere groepjes. Vul de tabel in. 

Groepje Van welke plant of dier 

komt deze oplossing 

Hoe goed denk je 

dat deze oplossing 

werkt? 

Zou je deze oplossing nog beter kunnen 

maken? Zo ja, hoe? 

1  ☺  �  �  

2  ☺  �  � 
 

3  ☺  �  � 
 

4  ☺  �  �  

5  ☺  �  � 
 

6  ☺  �  � 
 

7  ☺  �  �  

8  ☺  �  �  

7 En nu? 

Je hebt nu meerdere oplossingen gezien. Zouden jullie je eigen ontwerp willen veranderen? Zo ja, hoe? 

     

 

 

 

 

Wat vind je nu de beste manier van verstoppen volgens jou? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Werkblad 3d Vind me dan! 



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

Naam: 
 

 

1 Wat is het probleem? 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

2 Vraag het de natuur! 

Hoe lost de natuur dit probleem op? Hoe zorgen planten en dieren ervoor dat ze niet doorweekt worden? 

Kennen jullie voorbeelden? Schrijf ze op. 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 

Nu gaan jullie naar buiten. Je kunt buiten naar planten of naar dieren kijken. Wat kiezen jullie? 

O Plantenonderzoek   O  Beestjesonderzoek  

Tijd over? Ga dan met het andere onderzoek aan de slag. 

Plantenonderzoek 

Loop over het schoolplein en ga op zoek naar verschillende soorten planten. Zie je hoe de bladeren van 

planten er voor zorgen dat ze niet nat blijven na een bui? Op welke manier doen ze dat? Teken de 

oplossingen van de planten en schrijf in enkele woorden op wat je getekend hebt. 

  1 

 

 

   ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  2 

 

 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  3  

 

 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

   4 

 

 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

 

Zet een rondje om het nummer van het blad waarvan je denkt dat die het snelst van het water af is als het 

gaat regenen. 

 

 

 

Werkblad 4a Nat pak! 

Draai het blad om    



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

Beestjesonderzoek 

Ga op zoek naar kleine beestjes op het schoolplein. Kijk ook onder stenen, bladeren of takken. Kies 4 beestjes 

uit. Teken ze. Bekijk ze van dichtbij. Waarmee zijn ze bedekt? Schrijf dat eronder. 

  1 

 

 

   ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  2 

 

 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

  3  

 

 

 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

   4 

 

 

 

  ____________________________________________ 

  ____________________________________________ 

Ga nu op het schoolplein op zoek naar grotere dieren. Misschien kan je de dieren nu niet vinden, maar wel 

de haren of veren. Je mag ze hieronder natekenen of opplakken. 

 

  1 

 

 

 

  2 

 

 

Hoe denk je dat deze dieren afkomen van het water? 

Dier 1  ________________________________________________________________________________________                                                                         

Dier 2 _________________________________________________________________________________  
 

Organiseren 

Je hebt net buiten onderzocht hoe dieren en planten ervoor zorgen dat ze droog blijven. Bedenk nu zelf 

verschillende oplossingen voor jullie probleem. Gebruik de natuur als voorbeeld. Schrijf jullie oplossingen in 

de tabel. Vul de tabel verder in. 

 

 

 

Werkblad 4b Nat pak! 



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

Oplossingen tegen nat worden en nat 

blijven 

Welke plant of dier doet dit ook zo? Hoe goed werkt het denken 

jullie? 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

  ☺  �  � 

Wat is volgens jullie de beste oplossing? Zet er een pijl voor. Jullie gaan naar deze oplossing een onderzoek 

doen. 

Onderzoeken 

Ga op zoek naar meer informatie over het diertje of plant van jullie beste oplossing. Deze informatie kun je 

zoeken via internet, boeken of aan iemand vragen die veel over de natuur weet. Kun je iets zien aan het dier 

of de plant waardoor het regenwater snel weg is? Zijn er misschien bepaalde groeven of hobbels? Of is het 

juist heel glad? 

 ______________________________________________________________________________________  
Sommige eigenschappen van een dier of een plant kun je niet zo goed zien, maar wel voelen. Het kan 

bijvoorbeeld zijn dat het een beetje vettig aanvoelt. Heeft jullie dier of plant een vettig laagje? Of kun je iets 

anders voelen dat je niet kon zien? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
Wat heb je nog meer gevonden over het plantje of diertje van jullie beste oplossing? 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
 

 3 Een ontwerp maken 

Je hebt in de natuur gekeken naar slimme oplossingen. Nu gaan jullie zelf een ontwerp maken om zelf droog 

te blijven. Maak hier een tekening van jullie oplossing. Schrijf erbij waar jullie oplossing van is gemaakt. 

 

 

Werkblad 4c Nat pak! 

Draai het blad om   



 

BuitenWijs – Vraag het de natuur! 

Ontwerptekening   

   

 

 

 

4 Bouwen Nu kunnen jullie aan de slag met het maken van wat jullie ontworpen hebben. 

5 & 6 Testen en Presenteren 

Nu komt er een testronde. Andere groepjes kunnen proberen om jullie oplossing om droog te blijven te 

testen. Jullie testen de oplossing van een ander groepje. Bekijk de oplossingen van de andere groepjes. 

Gebruik hierbij een beetje water uit een bekertje of gietertje. Vul de tabel in. 

Groepje Van welke plant of dier 

komt deze oplossing 

Hoe goed denk je dat 

deze oplossing werkt? 

Zou je deze oplossing nog beter kunnen 

maken? Zo ja, hoe? 

1  ☺  �  �  

2  ☺  �  � 
 

3  ☺  �  � 
 

4  ☺  �  �  

5  ☺  �  � 
 

6  ☺  �  � 
 

7  ☺  �  �  

8  ☺  �  �  

 7 En nu? Je hebt nu meerdere oplossingen gezien. Zouden jullie je eigen ontwerp willen  

veranderen? Zo ja, hoe?   __________________________________________________________________  
Je hebt nu geleerd van de natuur voor je ontwerp. Wat wil je nog meer leren van de natuur? 

 ______________________________________________________________________________________  

Werkblad 4d Nat pak! 


