Leven in en
bij de sloot
Wat ruist daar door het struikgewas?
In deze les maak je kennis met
het leven in, op en rond de sloot.
Na deze les kunnen de leerlingen:

• Veelvoorkomende dieren en planten bij de sloot
herkennen en benoemen.
• Een plattegrond maken van de eigen omgeving,
met de hierin voorkomende elementen.
• Deze les sluit aan bij Kerndoel 40: “De leerlingen leren in de eigen
omgeving veelvoorkomende planten en dieren onderscheiden en
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun omgeving.”

Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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De quiz powerpoint.
Zoekkaart waterdiertjes, één per groepje
Papier, A4, één per groepje
Stiften, 6 kleuren per groepje
Onderlegger, één per groepje
Witte bakken, één per twee groepjes
Schepnetten, één per groepje
Zeefjes of lepels, één per groepje
Loeppotjes, twee per groepje
Werkblad, één per groepje
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Slootjesdagen lesbrief 1
Lesvoorbereiding
Voorbereiding

Doorlezen van de lesbrief, een goede sloot
uitzoeken voor het onderzoek en afhankelijk van
het niveau van de groep zelf al een simpele kaart
tekenen. Bedenk of je de leerlingen liever met
een onderwaterkijker of met een witte bak en
schepnet onderzoek laat doen naar het leven in de
sloot. Zorg voor de benodigde materialen.

Tip! Vind je het spannend om met de klas
naar de sloot te gaan? Ga eerst zelf op
ontdekkingstocht naar een geschikte sloot:
eentje waar er genoeg ruimte is voor de hele
klas om rond te lopen en met óf stevige oevers
die niet afbrokkelen óf een sloot met oevers
die geleidelijk aflopen.

Introductie

Maak kennis met de sloot door de quiz.

10
min.

De vragen en antwoorden zijn bijgeleverd.

Tip! Bekijk ook dit filmpje van SchoolTV
www.schooltv.nl/video/slootdiertjes-wat-leeft-er-in-de-sloot
of kijk eens rond op de interactieve klikplaat
www.ntr.nl/html/micrio/schooltv/slootleven

Informatie

10
min.

Vertel kort iets over de verschillende
soortgroepen planten en dieren
die voorkomen bij de sloot: waterplanten,
oeverplanten, insecten, amfibieën, vissen,
vogels, en andere dieren.

Deel de zoekkaart waterdiertjes uit en kijk
met de leerlingen welke dieren en planten
ze herkennen. Daarna leg je de opdracht
uit: het maken van een plattegrond van een
sloot bij de school in de buurt. De klas wordt
opgedeeld in groepjes van 4 á 5 leerlingen
die per groepje een eigen plattegrond gaan
maken.
Op hun plattegrond zetten ze stipjes van
de dieren en planten die ze tegenkomen.
Gebruik voor elke soortgroep een andere
kleur, bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Waterplanten: donkergroen
Oeverplanten: lichtgroen
Insecten: rood
Amfibieën: bruin
Vissen en vogels: donkerblauw
Andere dieren: paars
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Plattegrond van de sloot
Doen

1. Bespreek voordat je naar buiten gaat
de regels over hoe de leerlingen zich
dienen te gedragen aan de waterkant.

30
min.

2. Ga met de klas naar de sloot.
3. Herhaal kort de opdracht en de afspraken.
Vertel hoe lang de leerlingen de tijd hebben.
4. De leerlingen maken een kaart van de sloot en
vullen deze in met hun waarnemingen. Loop rond
om de leerlingen bij te kunnen sturen en vragen te
beantwoorden.
5. Geef een paar minuten van tevoren aan dat je bijna
weer terug gaat en dat de leerlingen moeten gaan
afronden.
6. Ga terug naar het lokaal.

Afsluiting

10
min.

Terug in het lokaal vergelijk
je de plattegronden met
elkaar. Wat hebben de verschillende
groepjes ontdekt? Zitten daar grote
verschillen in? Waar zouden die
verschillen door komen?

oeverplant

Maak samen een schatting hoeveel
insecten er in de hele sloot zitten.

Tip! Laat de leerlingen ook een
sloot in de buurt van hun huis,
BSO of sportclub in kaart brengen.
Zo krijg je een slootjesoverzicht
van de hele buurt.

PLUS-opdracht

Laat de leerlingen op hun kaart een safari-route
uitstippelen. Wat kan je op je route allemaal tegenkomen?
Daarna maken ze een korte vlog waarin ze laten zien hoe
leuk en spannend hun safari-route is. Laat de kinderen eerst
nadenken over een eenvoudig script.
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waterplant

kikkers en
salamanders zijn
amfibieën

Op zoek naar
waterdiertjes?
Zo pak je het aan!
1. Scheppen

gje helder water in
Schep rustig een laa
mer.
een witte bak of em

2. Trekken

Steek je schepnet in het water en trek het rustig
over de bodem. Ga niet te ver uit de kant, maar trek
je net langs en tussen de waterplanten. Haal je net
uit het water.

3. In de bak

Haal de waterplanten eruit en zet
ze terug. Keer het net voorzichtig
binnenstebuiten in de bak of emmer.
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4. Bekijken

Schep de diertjes met een zeefje of een
lepel in een loeppotje, dan kun je ze
goed bekijken. Zoek uit welke diertjes je
gevangen hebt.

5. Terugzetten

Zet de diertjes terug op de plek
waar je ze hebt gevangen.
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Zoekkaart waterdiertjes
Wat leeft er in de sloot?

Je ziet op deze zoekkaart waterdiertjes die je in en rond de sloot kunt tegenkomen. Welke herken jij?

Naam locatie: .......................................................
Zie je planten op het oppervlak drijven?
Zie je onderwaterplanten op de bodem staan?
Worm
Bloedzuiger
Bloedzuiger

Vlokreeft

JA / NEE
JA / NEE

Steenvlieglarve

Libellenlarve
Libellenlarve

Rivierkree�

Ra�enstaartlarve

Waterspin
Waterspin

Aasgarnaal

Juﬀerlarve
Jufferlarve

Vlokree�
Kokerjuffer

Watervlo
Platworm
Platworm

Steekmuglarve

Watermijt

Ha�enlarve
Watervlo

Salamander
Eenoogkreeftje

Watermijt
Duikerwants

Larve Geelgerande
Watertor

Zoetwaterpissebed

Staafwants

Salamander

Waterschorpioen

Bootsmannetje

Zoetwaterpissebed

Kokerjuﬀer

stekelbaarsje

Eenoogkree�je

Staafwants

Driedoornig
stekelbaarsje
Driedoornig

Amerikaanse
rivierkreeft

Groene kikker

Bruine kikker
Posthoornslak

Waterschorpioen
Poelslak

Bootsmannetje

Poelslak

Waterkever

Geelgerande
Watertor

Posthoornslak
Andere beestjes/opmerkingen:

Zoetwatermossel
Schrijvertje

Geelgerande
Watertor

Schaatsenrijder
Schaatsenrijder

Schrijvertje

Zoetwatermossel

Groene kikker

