ModderDag activiteit

Modderdieren

onderbouw

School

De leerlingen maken een collage van
dieren in ‘modderkleuren’. De activiteit
kan worden toegepast in de lessen
wereldoriëntatie en kunstzinnige
oriëntatie. De leerlingen leren wat
camouflage is en kunnen uitleggen dat
dieren hun kleur soms gebruiken om
niet op te vallen. Ook leren ze hoe je een
collage maakt. Voer de activiteiten uit in
kleine groepjes van 2 tot 4 leerlingen.

Materialen en voorbereiding
•

•

Per groepje: 1 groot vel papier
ingesmeerd met opgedroogde
modder of met een modderkleur,
lijm, scharen, tijdschriften met
afbeeldingen van dieren erop (of
internet en een printer).
Smeer een dag van te voren grote
vellen papier in met modder of laat
de leerlingen dit doen. Laat de vellen
drogen. Je kan ook papier met een
modderkleur gebruiken.

Tijdsduur
•
•
•
•

Inleiding: 10 minuten
Doen: 20 minuten
Nabespreking: 10 minuten
Totaal: 40 minuten

Uitvoering

Inleiding - Vraag de kinderen waarom
het bijvoorbeeld zo lastig is om kikkers te
vinden in een sloot. Eén van de redenen
is dat ze lastig te zien zijn omdat ze
ongeveer dezelfde kleur hebben als de
omgeving. Leg uit dat dit camouflage

heet en dat veel dieren deze tactiek
gebruiken om niet op te vallen. Vraag
de leerlingen of ze meer dieren kennen
die in of bij modder leven. En dieren
die op of bij het zand leven? Ze gaan
een collage maken van dieren met een
modder/zandkleur.
Doen - Geef de leerlingen de vellen
papier met opgedroogde modder. Ze
zoeken naar afbeeldingen van dieren
met een ‘modderkleur’ en knippen
deze uit. Daarna plakken zij deze op
papier.
Nabespreking - Bespreek welke dieren
de leerlingen hebben gevonden. Welke
kleur hebben die dieren? Leven deze
dieren ook inderdaad allemaal in of
nabij het zand en/of de modder?
Extra - Laat de leerlingen een vel
maken van dieren die erg opvallen
in de modder. Waarom hoeven zij
niet bang te zijn dat ze opvallen?
Bijvoorbeeld een wesp steekt, een
pauw schrikt af met z’n veren, etc.

