Een project van het IVN Veldhoven / Vessem

Doelgroep:
Plaats:
Doel:
Middelen:

voorjaar 2009

groepen 4 t/m 8
een goed bereikbare plek aan stilstaand of stromend water (zie kaartje).
Ontdekken dat er zich een interessante wereld onder water bevindt. We
gaan proberen de gevangen dieren op naam te brengen en met de
bovenbouw beoordelen we de waterkwaliteit.
Bij dit project horen waterkisten met materialen en schepnetjes. Deze kun je
reserveren bij Hetty Fokkens, tel. 254 30 77
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De uitvoering van het project
Inleiding op school:
Start met een filmpje over het leven in het water of bespreek een poster of wandplaat.
De kinderen krijgen het werkblad 1: Etiketteeropdracht en proberen met boekjes en
zoektabellen de dieren en planten op naam te brengen.

Excursie:
-Reserveer de Waterkist en de schepnetjes bij Hetty Fokkens, Kermisberg 6, Veldhoven, tel.
040-2543077
Kies een goede plaats voor de excursie, waar de kinderen gemakkelijk bij het water kunnen.
Enkele suggesties (zie kaartje):
1. Visvijver achter de Vlasroot: Heerseweg en volmolenweg richting Waalre, over de Run,
eerste weg rechts de riethovense dijk, na de tweede groep huizen (nr.12) na honderd
meter links het zandpad in. Doorrijden tot de parkeerplaats oprijden.
2. De Run, bij de stuw: route zie boven, maar nu niet links het zandpad in maar even later
(bij knooppunt 93) rechts het zandpad op tot open plek bij de Run.
3. De Run: route: richting Witven over de Runstraat, viaduct onder de A67, over de Run,
naa honderd meter bij knooppunt 8 de zandpad links in, doorrijden tot brug over de Run.
Ter plaatse:
- De schoolgids geeft uitleg over de manier van het gebruik van een schepnetje.
• Draai het netje rond of maak achtjes zodat er een draaikolk ontstaat waardoor
bodemdieren gevangen worden;
• Schep niet in de modder; woel tussen de waterplanten, waar de dieren tussen verstopt
zitten;
• Let ook op kleine dieren als watervlooien en vlokreeftjes;
• Zoek naar dieren op het wateroppervlak, op de bodem, zoek waterslakken, kokerjuffers,
waterspinnen, enz.
- Netjes en bakjes uitdelen. Zoekkaarten klaar leggen.
- Na afloop: alle dieren terugzetten, materialen droogmaken en netjes in de kist zetten,
schepnetjes uitspoelen. Controleren of alle materialen aanwezig zijn.

Opdrachten:
2. Observatieformulier: Dieren in het water: tekenen en observeren
3. Dieren en de wagterkwaliteit: noteer gevangen dieren
4 en 5. Extra opdrachten: watertemperatuur, lichtgrens.

Verwerking op school:
Op de laatste pagina’s vind je een werkopdracht. Maak een mobile door de plaatjes eers in
te kleuren en daarna uit te knippen.

Materiaal:
- De waterkisten bevatten:
-thermometer
-zoekkaart waterplanten
-2x zuigpipet
-theezeef

-meetschijf
-2x loep
-platte bakjes
-stuk plastic

-zoekkaart waterdieren
-potloden
-potje aan touw
-mini aquarium (cuvette)

- Verder schepnetjes (15 nieuwe dankzij een gift van Rabobank Veldhoven).
- Plankjes

.
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Zoek de dieren en planten op in boekjes of met de zoektabel.
Noteer de namen op de etiketten en trek lijnen naar de planten en dieren in de tekening.
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Als je een diertje gevangen hebt, zet het dan in een wit bakje en bestudeer het beestje goed. Beantwoord daarna de volgende vragen.
Vragen en opdrachten

Dier 1

Dier 2

Dier 3

1. teken het diertje
hiernaast goed na

2. Welke kleuren heeft het dier?
3. Hoeveel poten tel je?
4. zijn er ook voelsprieten?
5. heeft het dier vleugels?
6. Zijn er opvallende
lichaamsdelen
7. hoe lang is het dier
ongeveer?
8. Hoe heet het dier?
(gebruik de zoekkaart)
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Aan het voorkomen van bepaalde waterdieren kun je de mate van vervuiling van het water afleiden. Turf het aantal dieren dat je vindt.
Mate van vervuiling
Schoon

Licht vervuild

Vervuild

Ernstig vervuild

Dieren

Aantal

1. zoetwatermossel

1.

2. draaikevertje

2.

3. schaatsenrijder

3.

4. poelslak

4.

5. libellelarve

5.

6. haftelarve

6.

7. erwtenmosseltje

7.

8. waterroofkever

8.

1. driedoornig stekelbaarsje

1.

2. tiendoornig stekelbaarsje

2.

3. waterschorpioen

3.

4. watermijt

4.

5. witte muggelarve

5.

6. watervlo

6.

7. posthoornslak

7.

8. kokerjuffer

8.

9. eenoogkreeftje

9.

10. vlokreeft

10.

1. ruggezwemmer

1.

2. rode muggelarve

2.

3. bloedzuiger

3.

4. waterpissebed

4.

1. tubifex

1.

2. rattestaartlarve

2.
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Nodig: Thermometer (vastbinden met touw aan de stok van het schepnet)
De temperatuur van het water is erg belangrijk, omdat in het water zuurstof zit opgelost.
Hoe meer zuurstof, hoe beter voor de waterdieren.
Hoe kouder het water, hoe meer zuurstof.
Hoe warmer het water, hoe minder zuurstof.

1. meet de temperatuur van de buitenlucht (in de schaduw)
______ graden C
2. meet de temperatuur van het water (zo ver mogelijk) in het midden
______ graden C
3. meet de temperatuur van het water aan de kant

nodig: meetschijf (vastmaken met touw aan de stok van het schepnet)
We gaan de lichtgrens van het water meten. Dat betekent dat we gaan
kijken hoe ver het licht in het water kan doordringen.
De onder water levende planten hebben licht nodig om te kunnen leven.
-Hoe helderder het water, hoe verder het licht kan doordringen.
-hoe teoebeler het water, hoe minder ver het licht kan doordringen.

1. meet de lichtgrens op 2 verschillende plaatsen (bv. In de buurt van
het riet en bij een zanderige oever.
Laat de meetschijf in het water zakken, tel de knopen, die onder water verdwijnen.
Iedere knoop is 5 centimeter.
Zodra je geen verschil tussen de zwarte en witte delen van de schijf kunt zien, heb je de lichtgrens
bereikt.

______ graden C

Lichtgrens water 1: ____ cm. Diep

4. gebruik de tabel om uit te rekenen hoeveel zuurstof er per liter in
het water aanwezig is.

Lichtgrens water 2: ____ cm. Diep

Het water bevat _____ mg. Zuurstof per liter
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