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Lesbrief onderbouw

Mos, het bedje van het bos

45-60 minuten

Lesbrief onderbouw
Mos, het bedje van het bos

Wat ga je doen?

Tijdens deze les gaan de leerlingen
veel aan de slag met hun zintuigen.
Waar kun je mos zien? Hoe ruikt het? Hoe
voelt het? Om hierachter te komen gaan
de leerlingen zelf op zoek naar mos in
de schoolomgeving. Ook ontdekken de
leerlingen welke dieren er gebruik maken
van mos.

Materialen
•
•
•
•
•
•

grote en platte kartonnen doos
(gedroogd) mos
lijm
tandenstokers
eikeltjes/kastanjes/beukennootjes/etc
tassen om buiten materiaal te
verzamelen

Deze les sluit aan bij de volgende kerndoelen:
Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld
• Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
• Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden
en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
• Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie
van hun onderdelen.

Voorbereiding

Bedek de kartonnen doos m.b.v. de lijm met het mos. Ook aan de binnenkant op de bodem moet wat mos
zitten.

Lesopening (kringactiviteit)

Zeg tegen de leerlingen dat ze hun ogen dicht moeten doen en ga rond met de mosdoos zodat de leerlingen
eraan kunnen voelen. Vraag hen hoe het voelt en als iedereen heeft gevoeld wat het zou kunnen zijn. Daarna
mogen de leerlingen kijken en voer je samen een voorkennisgesprek, waarvoor je de volgende vragen kunt
gebruiken:
• Heb je eerder mos gezien?
• Waar heb je eerder mos gezien?
• Waar kan mos allemaal op groeien?
Vertel de leerlingen dat ze zo naar buiten gaan om te zoeken naar mos en in het bijzonder naar mosbeestjes, de
beestjes die in het mos leven. Vertel ook dat de leerlingen op zoek moeten gaan naar dingen in de natuur om
de mosbeestjes na te kunnen maken voor in de mosdoos als ze weer binnen komen. Geef hierbij voorbeelden
zoals eikeltjes, stokjes, etc. Benadruk wel dat de kinderen alleen dingen van de grond mogen pakken en dus
geen blaadjes, stokjes, etc. van struiken of bomen mogen plukken.

Naar buiten

Verdeel de leerlingen in een aantal groepjes en neem voor elk groepje een tas mee om materiaal in te
verzamelen. Begeleid de leerlingen bij het zoeken naar mos, beestjes en materiaal. Pak hierbij terug op het
voorkennisgesprek: Waar kun je mos vinden? (aarde/hout/steen, licht/donker).
Ga met verschillende leerlingen in gesprek over de beestjes die ze vinden. Stel ze vragen als:
• Ken je dit beestje al? (zo ja, hoe heet het beestje?)
• Hoe groot is het?
• Welke kleur heeft het?
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•
•

Hoeveel poten heeft het?
Heeft het vleugels/voelsprieten/een schild/etc.

Stimuleer individuele leerlingen om materiaal te verzamelen, zodat ze genoeg hebben om binnen een beestje te
kunnen knutselen.

Afsluiting (spelen-werken)

Eenmaal terug binnen kunnen de leerlingen aan de slag met hun mosbeestjes. Zet op het bord de bijgevoegde
PDF zodat de leerlingen deze als referentie kunnen gebruiken. Als een leerling een beestje af heeft kan deze in
de mosdoos. Uiteindelijk heb je een doos vol met beestjes en kunnen de kinderen voorzichtig voelen en raden
wat voor beestjes het zijn door te opvallende kenmerken van de beestjes te herkennen zoals het aantal poten,
de lengte, voelsprieten, etc.
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Mosbeestjes

Leestijd:

Achtergrondinformatie

Deze informatie is bedoeld om als leerkracht net even wat meer van het onderwerp te weten dan wat er in
de les behandeld wordt. Zo ben je voorbereid op vragen van kinderen die nieuwsgierig zijn geworden en
meer willen weten. Onderaan de tekst is een begrippenlijst te vinden waarin een aantal woorden nader staan
uitgelegd.

Mos en omgeving

Er zijn ontzettend veel interessante planten waar kinderen veel over kunnen leren. Mos is misschien niet de
eerste waar je aan zou denken, maar het is overal te vinden. Het groeit namelijk niet alleen maar op de aarde,
waar andere planten hun wortels in vastgrijpen, maar ook op hout en steen. Dit maakt het een geschikt plantje
om in verschillende schoolomgevingen te onderzoeken.

Ecosystemen

Mossen zijn een belangrijke schakel in ecosystemen*, waarin dieren en planten samenleven. Mossen
produceren namelijk zuurstof, beschermen tegen beschadiging, zorgen voor een goed microklimaat* voor
ontkieming van allerlei soorten zaden en vruchten en bieden leefruimten aan vele kleine beestjes, zoals
spinnen, mieren, mijten en duizendpoten.

Opbouw van mos

Mossen hebben blaadjes met bladgroen*om zonlicht op te vangen en vormen sporen om zich voort te planten,
maar hebben geen vaatstelsel* om voedingsstoffen aan de binnenkant van het plantje te vervoeren. Door deze
combinatie van kenmerken nemen de mossen een bijzondere plek in binnen het plantenrijk. Omdat ze stengels
en bladeren hebben, worden mossen tot de hogere planten* gerekend en bijvoorbeeld niet tot eenvoudiger
gebouwde lagere planten* zoals schimmels.
Omdat mossen geen vaatstelsel hebben vindt het transport van voedingsstoffen voornamelijk aan de
buitenkant plaats, langs stengels en bladeren. Mossen kunnen via het blad snel en gemakkelijk vocht opnemen.
Dit vocht wordt binnenin van de ene cel naar de andere verplaatst. Een mosblad werkt daarom als blad en als
wortel tegelijk.

Mossoorten in Nederland

Er is overal wel mos te vinden, zeker op vochtige plekjes. Voorbeelden op en rond het schoolplein zijn tussen
stoeptegels, op schaduwrijke muurtjes en bij de wortels van bomen. In Nederland zijn er over het algemeen
twee soorten mossen te zien, waaronder de bladmossen en de levermossen, die hieronder verder staan
beschreven. De levermossen zijn nog onderverdeeld in twee subgroepen, namelijk de bebladerde en de
thalleuse levermossen.
Bladmossen: Deze bestaan uit een al dan niet vertakte
stengel die rondom bezet is met bladeren. Hieronder zie je
een voorbeeld wat je veel tegen kunt komen, namelijk het
Grijs kronkelsteeltje.

Grijs kronkelsteeltje (bladmos)
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Levermossen bestaan uit twee subgroepen:
Bebladerde levermossen: Deze hebben een stengel
en bladeren. De bladeren zijn één cellaag dik en
zitten in twee rijen aan de stengel (dus niet rondom).
Er is vaak ook een derde rij kleinere, anders
gevormde rij onderblaadjes. Een nerf ontbreekt, een
belangrijk verschil met de bladmossen.

Gedrongen kantmos (bebladerd levermos)

Thalleuse levermossen: Deze hebben dikke lobben
(thallus) die meerdere cellagen dik zijn. Schubben
aan de onderkant zorgen voor vochtopname.
Sporenkapsels zitten meestal aan het einde van de
thalluslob.

Parapluutjesmos (thalleus levermos)

Begrippenlijst:
										

*ecosystemen: gebieden waarin bepaalde dieren en planten kunnen leven door de hoeveelheid zonlicht, de
kwaliteit van de bodem, de hoeveelheid water en de luchtkwaliteit.
*microklimaat: de klimaatomstandigheden in een heel klein gebied.
*bladgroen: de groene kleurstof van planten, waarmee ze licht opvangen die wordt omgezet in energie om te
kunnen groeien.
*vaatstelsel: transportsysteem in planten waarin voedingstoffen worden vervoerd van de wortels naar de
bladeren en andersom.
*hogere planten: planten die uit verschillende onderdelen bestaan, zoals wortels, stengels en bladeren.
*lagere planten: planten die niet in verschillende onderdelen zijn verdeeld, maar overal uit hetzelfde materiaal
bestaan.
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