Moestuinles 5

Samenwerken als moestuinmaatjes
In de moestuin wordt veel samengewerkt,
door planten én dieren. Wat zijn maatjes
in de moestuin? Waarom zijn ze zo
belangrijk voor elkaar? Wat doen ze voor
de tuin en de natuur? En hoe werken ze
met elkaar samen? De leerlingen leren in
deze les wat moestuinmaatjes zijn en hoe
ze met elkaar samenwerken. Ook gaan ze
zelf op zoek naar hun maatje!

Lesdoel

Na afloop van deze les:
• Weten de leerlingen dat er verschillende
moestuinmaatjes zijn en hoe ze
samenwerken.
• Kunnen de leerlingen drie paar
moestuinmaatjes noemen.
• Hebben de kinderen nagedacht over hoe de
mens een moestuinmaatje kan zijn.

Materiaal
•
•
•

Werkblad Moestuinmaatjes (voor elk tweetal
één print).
Maatjeskaartjes (voor elke leerling één print).
Voor het insectenhotel: deze handleiding
https://www.ivn.nl/zaaiplezier/nieuws/
knutseltip-insectenhotel

Voorbereiding
•
•
•

Print en kopieer het werkblad
Moestuinmaatjes.
Print de Maatjeskaartjes en knip ze uit.
Wil je ook insectenhotels maken? Verzamel
(met de kinderen) de benodigde materialen!

Filmfragmenten

In dit filmpje zie je verschillende
moestuinmaatjes. Eerst zie je kinderen wortel
en ui naast elkaar planten en oogsten. Daarna
zie je vogels bessen en zaden eten. Vervolgens
lieveheersbeestje(larve) en planten die last
hebben van bladluizen. De leerlingen zien in het
fragment ook een bij en een bloem, en tot slot
wormen en planten die als moestuinmaatjes
samenwerken.

Tijdsduur (55 minuten of 90 minuten
inclusief maken van insectenhotels)
•
•
•
•
•

Introductie (5 min)
Moestuinmaatjes (20 min)
Zoek je maatje (20 min)
Afsluiting (10 min)
Extra opdracht insectenhotel maken (35
min)

Opzet les

1. Introductie (5 minuten)
Vertel dat deze les over maatjes in de moestuin gaat.
Vraag: wat is eigenlijk een maatje? Laat de leerlingen
het samen bespreken met ‘hun maatje’. Bespreek
het vervolgens klassikaal. Laat een paar leerlingen
reageren. Leg uit: een maatje is iemand met wie
je goed samenwerkt! In de moestuin wordt ook
veel samengewerkt, door planten én dieren. Welke
moestuinmaatjes er zijn en hoe ze elkaar helpen leer
je in deze les.
2. Moestuinmaatjes (20 minuten)
Laat de leerlingen tweetallen maken. Deel het
werkblad ‘Samenwerken als Moestuinmaatjes’ uit
en licht het werkblad toe. De leerlingen bekijken het
filmfragment en bedenken naar aanleiding van het
filmpje welke maatjes bij elkaar horen en hoe ze
elkaar helpen. Het gaat bij deze opdracht dus niet per
se om het juiste antwoord, maar dat de leerlingen
creatief denken! Laat de leerlingen eerst kijken en na
het filmpje het werkblad invullen.
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Op het werkblad zien de leerlingen 10 afbeeldingen.
Ze kunnen een afbeelding aan de linkerkant met
een afbeelding aan de rechterkant verbinden. Op
die manier komt naar voren hoe planten en dieren
als maatjes samen kunnen werken. Op het werkblad
staat welke 10 afbeeldingen er te zien zijn: worm,
vogel, bloem, lieveheersbeestje, wortel, ui, bladluis,
besjes, tuinkers met wortelstelsel en een bij.
De volgende paren zijn juist (oplossing en uitleg voor
leerkrachten)
•
•
•
•
•

wortel en ui
vogels en besjes
bloem en bij
worm en plant
lieveheersbeestjes en bladluizen

Planten en wormen: Wormen leven in de bodem en
eten graag plantenrestjes. Dit zijn delen van de plant
die de plant niet meer nodig heeft maar die de worm
erg lekker vindt. De worm graaft gangen en woelt de
grond los op zoek naar eten. De wortels van de plant
hebben zo meer ruimte om te groeien.
Lieveheersbeestje(larve) en planten die last
hebben van bladluis. Het lieveheersbeestje is eerst
een larve, die zich later ontpopt tot het rode kevertje
met zwarte stippen dat we kennen. Zowel in de
fase als larve als volwassene eet hij graag bladluis.
Bladluis kan voor een plant een plaag zijn. Een plaag
wil zeggen dat deze luizen de plant ontzettend
lastig kunnen vallen. Zo helpen de plant en het
lieveheersbeestje elkaar: het eten voor de één, is
plaagbestrijding voor de ander!

Vraag om reacties. Wie hadden het goed bedacht?
Kloppen de maatjes die de leerlingen met elkaar in
verband hebben gebracht? In het tweede gedeelte
van het werkblad denken de leerlingen na op
welke manier deze maatjes samen werken. Laat
de tweetallen kort bespreken hoe ze denken dat
de maatjes samenwerken. Vraag ze om dit op te
schrijven.

3. Zoek je maatje (20 minuten)
Vertel dat planten en dieren op veel verschillende
manieren samenwerken. Werk hierbij nogmaals
in de paren die de leerlingen net hebben gemaakt
(maatjes). Maatjes kunnen elkaar helpen door
elkaars vijanden op te eten of weg te jagen, de grond
los te woelen, elkaar te helpen bij het verspreiden
van zaden of door elkaar eten te geven.

Bekijk het filmfragment nog een keer. Leg hierbij uit
wat de maatjes zijn. Nu wordt duidelijk wie maatjes
zijn en hoe ze elkaar helpen. Je kunt de verschillende
manieren van samenwerking nog eens bespreken.
Klopt het met wat leerlingen op het werkblad hadden
opgeschreven?

Vertel dat de leerlingen het spel ‘Zoek je maatje’ gaan
spelen. Dit kan in de speelzaal of buiten. Elke leerling
krijgt een kaartje van een plant of dier uit de tuin.
Print de bijlage drie of vier keer uit (op die manier
heb je voor iedere leerling een kaartje). Kijk vooraf
goed hoe veel leerlingen je hebt, en pas de uit te
delen kaartjes hierop aan.

Wortel en ui worden naast elkaar geplant. De wortel
en de ui kunnen allebei last hebben van bepaalde
vliegjes die ervoor zorgen dat de plant niet goed
groeit. De vliegjes die op de wortel afkomen vinden
de geur van ui niet zo lekker. En de vliegjes die op
de uien afkomen vinden de geur van wortel niet
zo lekker! Dus door de ui en wortel naast elkaar te
planten helpen ze elkaar. Zo hebben ze allebei geen
last van vliegjes.
Vogels eten de besjes en andere zaden van planten.
Maar ze poepen de zaden ook weer uit! Zo heeft
de vogel een lekker maaltje en krijgt het zaadje een
gratis lift naar een nieuwe plek om te groeien.
Bloem en bij: Bijen vinden de nectar die in de
bloemen van een plant zit erg lekker. Als ze dit uit de
bloem halen, blijft er wat stuifmeel aan hun haren
hangen. Als dit stuifmeel weer in andere bloemen
komt, worden die bloemen bevrucht. Dat wil zeggen
dat de bloemen dan zaden kunnen geven. Zo heeft
de bij wat lekkers te eten (de nectar) en kunnen de
planten zich via de zaden voortplanten.

Deel de kaartjes uit en leg erbij uit: Er zijn 12
verschillende kaartjes. Laat jouw kaartje niet aan
anderen zien! Bekijk je kaartje goed en ga op zoek
naar iemand die het kaartje heeft van een plant of
dier met wie je goed kan samenwerken. Dit wordt
jouw maatje. Ga bij elkaar staan. Heeft iedereen een
maatje gevonden? Bespreek het spel na. Waarom
kunnen jullie goed samenwerken?
Een aantal maatjes komen van de vorige opdracht
weer terug. Welke 12 foto’s zien de leerlingen?
Wortel, ui, merel, slakrop, afrikaantje, aardappel,
bloem, bij , sluipwesp, munt, kraai, (lijster)bes. En
welke paren horen bij elkaar?
• Maatjes (die al eerder aan bod kwamen: wortel &
ui, merel & lijsterbes, bloem & bij
• Nieuwe maatjes: slakrop & kraai, sluipwesp &
munt, afrikaantje & aardappel
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4. Afsluiting (10 minuten)
Bespreek de les na met de leerlingen: Jullie
hebben ontdekt dat er verschillende soorten
moestuinmaatjes zijn. Dit zijn planten en dieren.
Vraag: Hoe kan de mens een maatje zijn van de
moestuin? Laat kinderen reageren op deze vraag en
schrijf de reacties op het bord. Bijvoorbeeld: door
onkruid weg te halen, door water te geven, door de
grond om te woelen of door insecten naar de tuin
te lokken! Willen jullie dit laatste ook doen met de
klas? Doe dan de optionele opdracht: insectenhotels
maken.
Optioneel: insectenhotel maken (35 minuten)
Wil je de insecten helpen, bouw dan voor ze een
insectenhotel. Hoe je dit doet zie je hier: https://www.
ivn.nl/zaaiplezier/nieuws/knutseltip-insectenhotel

De film “De schooltuin - een jaar rond met je
handen in de grond” is vanaf 8 oktober 2020
te zien in bioscopen en filmtheaters.

Op de website kun je meer informatie over de
aanleiding en opzet van de lessen terugvinden.

Moestuinles 5 Bijlage 1: moestuinmaatjesspel

Samenwerken als moestuinmaatjes
Wortel

Ui

Merel

Ik heb last van vliegjes die
mijn bladeren opeten

Door mijn geur komen
er geen vliegjes bij mij
in de buurt

Ik hou van lekkere besjes

Slakrop

Afriakaantje

Aardappel

Een slak eet mijn
blaadjes op

Wormpjes in de
grond vinden mij
niet lekker ruiken en
blijven uit de buurt

Wormpjes in de grond
vinden mijn wortels heel
lekker en eten mij op
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Samenwerken als moestuinmaatjes
Bloem

Bij

Sluipwesp

> Ik heb stuifmeel nodig
van andere bloemen
> Ik heb lekkere nectar

> Ik hou heel veel van
nectar
> Ik heb haartjes waar
stuifmeel aan blijft zitten

Ik heb rupsen nodig om
mijn eitjes in te leggen

Munt

Kraai

Lijsterbes

Een rups eet mijn
mooie bladeren op

Ik eet heel
graag slakjes

Mijn bessen moeten
verspreid worden,
zodat daar nieuwe
planten groeien

Moestuinles 5 Bijlage 2: werkblad moestuinmaatjes

Samenwerken als moestuinmaatjes
Je hebt zojuist in het filmpje verschillende planten en dieren gezien. Welke maatjes heb je gezien?
Verbind hieronder de juiste maatjes met elkaar. Wat zien we? Worm, vogel, bloem, lieveheersbeestje,
wortel, ui, bladluis (als plaag voor planten), besjes, tuinkers met wortelstelsel en een bij.

Naam:................................................................................

Hoe denk je dat de maatjes samenwerken?
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