ModderDag activiteit

Modder en dieren

midden-

bouw

School

Bij deze activiteit ontdekken de
leerlingen hoe dieren modder
gebruiken. Ze kunnen voorbeelden
geven van dieren die modder gebruiken
en ze kunnen uitleggen waarvoor ze die
modder gebruiken. Ze maken hier een
(digitale) poster van. Deze opdracht past
goed bij het vak wereldoriëntatie en kan
in tweetallen worden uitgevoerd.

Materialen en voorbereiding
•

•

Per tweetal een tablet of (bij een
papieren poster) A3 papier, schaar,
lijm, kleurpotloden en mogelijkheid
om te printen.
Download de app PicCollage op
de tablets (gratis en voor Android,
iPhone en iPad). Ken je de app nog
niet, werk er dan eerst zelf even mee.
Hij werkt erg eenvoudig.

Tijdsduur
•
•
•
•

Inleiding: 5 minuten
Doen: 20 minuten
Nabespreking: 10 minuten
Totaal: 35 minuten

Voorbeelden dieren en modder
•

•
•
•

Bescherming tegen modder:
olifanten, varken, nijlpaard.
Eten zoeken: waadvogels/steltlopers
zoals kluut, scholekster en
strandlopers.
Nest maken: zwaluwen, termieten,
boomklevers (metselen de ingang
van hun broedholte kleiner).
Overwinteren: kikker, pad,
salamander, vissen.

Uitvoering

Inleiding - Vraag de leerlingen of
ze dieren kennen die van modder
houden. Zo ja, welke dieren zijn dat?
En wat doen ze eigenlijk in of met die
modder? Schrijf daarna de volgende
categorieën op het bord: overwinteren,
nest maken, bescherming tegen
insecten, eten zoeken. Vertel de
leerlingen dat ze voorbeelden gaan
zoeken van dieren die modder op deze
manier gebruiken.
Doen - De leerlingen Googlen op
bijvoorbeeld ‘modder’ en ‘dieren/
vogelsnesten/overwinteren’. Ze krijgen
dan allerlei afbeeldingen van dieren in
de modder.
Vervolgens kunnen ze eenvoudig een
poster maken met behulp van de app
‘PicCollages’. Hiermee kunnen ze foto’s
op het web zoeken en plaatsen.
De geplaatste foto’s kunnen ze
verplaatsen/draaien/vergroten/
verkleinen, enz. Ook kunnen ze teksten
plaatsen. Deze opties komen allemaal
in beeld zodra ze op het beeldscherm

ModderDag activiteit

Modder en dieren
tikken. Heb je geen tablets tot je
beschikking dan kunnen de kinderen
de plaatjes die ze vinden ook uitprinten
(of natekenen) en opplakken.

Nabespreking - Bespreek de gevonden
dieren in de verschillende categorieën.
Kun je aan de dieren zien dat ze
modder op deze manier gebruiken?
Met name in de categorie ‘eten zoeken’
zijn de aanpassingen goed te zien.
Steltlopers hebben lange poten om
door de modder te lopen en een lange
snavel om bodemdieren uit de modder
te pikken.

Tip

Laat de kinderen eerst
via Google op zoek
gaan naar afbeelingen
van dieren en modder.
Als ze dit alleen via
de zoekfunctie van
PicCollage doen, vinden
ze minder resultaten.

vervolg

