De voedselketen
Eet jij of word je gegeten?
Watervlo

In deze les leer je alles over
de voedselketen in de sloot.Algen

Zoetwaterpoliep

Introductie

10
min.

Rietvoorn

Begin de les met een verboden woord
raadspel. Als docent omschrijf je steeds
een dier in de sloot, zonder de naam te zeggen.Reiger
Begin
steeds met wat het dier eet en door wie het wordt
gegeten. Laat de leerlingen raden om welk dier het
gaat. Zet hiervoor de pagina met het Voedselweb op
het digibord,
Baars of geef ieder tafelgroepje een geprint
Driehoornigexemplaar. Bespreek reiger,
Snoek eenoogkreeftje, watervlo,
stekelbaarsje
snoek en algen.

Eenoogkreeftje

Na deze les kunnen de leerlingen:

• Uitleggen hoe het voedselweb van een sloot is
opgebouwd.
• Uitleggen welke invloed verstoringen zoals gif
en ziekte hebben op het voedselweb.
• Deze les sluit aan bij kerndoelen 39: De
leerlingen leren met zorg om te gaan met het
milieu; en 40: De leerlingen leren in de eigen
omgeving veelvoorkomende planten en dieren
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze
functioneren in hun omgeving.”

Algen

Benodigdheden

Zoetwaterpoliep

Zoetwaterpoliep

Lesvoorbereiding
Lees de lesbrief door
en print de benodigde
afbeeldingen alvast uit.
Knip de afbeeldingen
voor het levend
stratego uit.
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De organismen in een sloot vormen samen een voedselweb.

Rietvoorn

Een voedselweb kan kleine verstoringen opvangen, maar
niet alles. Vaak heeft één verstoring, zelfs een kleine, invloed
op veel verschillende onderdelen van het systeem. Een paar
voorbeelden:

Reiger

Hoeveelheid eten
In een zachte winter overleven meer insecten, waardoor er meer
voedsel is voor de vissen en daarmee ook voor de reigers. Meer
jongen overleven, waardoor er meer dieren komen. Is er de winter
erna een strenge winter en gaan er veel insecten dood? Dan
verhongeren dat jaar meer vissen en reigers.

Rietvoorn

Reiger

Watervlo
Algen

Driehoornig
stekelbaarsje
Eenoogkreeftje

Baars

Laat dit filmpje zien over de voedselketen
https://www.youtube.com/watch?v=NLEKJwgtrMI.
Vertel dat ook een bos, een park en een sloot een
voedselketen hebben. Leg daarna ook het verschil
uit tussen een voedselketen en een voedselweb.
Een voedselketen is een keten die begint bij de plant die
die door steeds sterkere dieren wordt gegeten totdat
je uit komt bij het sterkste dier. Een voedselweb is de
samenhang van alle organismen in een afgebakend gebied
(zoals een sloot) die eten en gegeten worden.

In één sloot komen verschillende soorten planten, insecten,
vissen, amfibieën en vogels voor. Ze eten niet allemaal hetzelfde.
Als je alle organismen in een sloot opschrijft kun je lijntjes trekken
naar wat ze eten. Er ontstaan dan allemaal lijntjes kriskras over
het papier: een voedselweb

Voedselweb

• Eén (deel van een) bol draad
per groepje
• Eén schaar per groepje
• Eén set van 8 kaartjes per groepje

5

min.

Achtergrondinformatie

Voedselketen

Watervlo

Informatie

Snoek

Ziekte
Bijvoorbeeld door de vogelgriep zijn er geen watervogels. De
vissen worden niet opgegeten, dus die eten alle insecten en
planten op. Zo is er uiteindelijk ook geen eten meer voor de vissen
en kan al het leven in de sloot verdwijnen.
Afval of gif
Als een deel van de planten gif in zich heeft wordt dit gegeten
door andere organismen. Een vis eet meerdere planten en krijgt
zo al meer gif binnen, een reiger eet meerdere vissen en krijgt
nog veel meer gif binnen. Zo kan een beetje gif grote gevolgen
hebben.
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Afsluiting

De voedselketen

10
min.

Bespreek met de leerlingen na wat ze
vandaag hebben geleerd door ze te
vragen de volgende stellingen in
hun eigen woorden af te maken.
Hieronder staat per vraag een voorbeelduitleg.

• Een voedselketen is …...

Doen

de keten van de plant die door steeds sterkere
dieren wordt gegeten totdat je uit komt bij het
sterkste dier.

35
min.

• Een voedselweb is …...

de samenhang van alle organismen in een
afgebakend gebied (zoals een sloot) die eten
en gegeten worden.

1. Maak groepjes van ongeveer 5 leerlingen.
2. Vertel de leerlingen dat ze zelf een voedselketen
gaan maken.
3. Geef elk groepje een set van 5 kaartjes (algen,
watervlo, zoetwaterpoliep, rietvoorn en reiger)
en een bol draad. De draad gebruiken ze om de
verbindingen in de voedselketen weer te geven.
Zorg dat het voedselweb op het digibord staat, of
dat ieder groepje een geprint exemplaar heeft.
4. Als de groepjes klaar zijn, bespreek je kort hoe ze
de keten hebben ingedeeld.
5. Daarna krijgt elk groepje de overige kaartjes
erbij. De nieuwe kaartjes krijgen ook een plek en
worden met draadjes verbonden aan wat ze eten/
door wie ze worden gegeten. Zo verandert hun
voedselketen in een voedselweb.
6. Als de groepjes klaar zijn, bespreek je kort hoe dit
voedselweb in elkaar zit.

• Een kleine verstoring in een voedselweb
(bijvoorbeeld de dood van 1 vis) zorgt voor…...
7. De leerlingen krijgen nu een paar situaties
voorgeschoteld:
a. Wat er zou gebeuren als een insect per
ongeluk giftige stoffen binnen krijgt?
Draai alle kaartjes om die dan ook gif
binnenkrijgen. Zo wordt zichtbaar hoeveel
impact een beetje gif heeft.
b. Vraag de leerlingen alle kaartjes weer
normaal te draaien. Wat zou er gebeuren als
er één vis dood gaat? Draai de kaartjes om
van de dieren die dan ook doodgaan.
c. Wat zou er gebeuren als alle vissen
doodgaan? Draai de kaartjes van alles dieren
om die ook doodgaan.

Doe het buiten tip!
Speel met dit voedselweb levend
stratego. Je vindt de kaartjes met
de dieren en planten bij het Extra
materiaal
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weinig veranderingen. Een voedselweb kan
een kleine verstoring over het algemeen goed
opvangen.

• Een grote verstoring in een voedselweb
(bijvoorbeeld alle vissen gaan dood) zorgt voor …...

mogelijk voor grote veranderingen. Een voedselweb
kan soms een grote klap niet opvangen, wat ervoor
kan zorgen dat (bijna) al het leven verdwijnt.

PLUS-opdracht

Laat de leerlingen ook van andere
omgevingen een voedselweb
maken. Bijvoorbeeld van een
weiland, het bos of de duinen. Dit
kan in de klas, maar nog leuker om
op het schoolplein te doen! Geef elk
groepje een stoepkrijt en laat hen
een eigen voedselpiramide maken.
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Voedselweb
Kaarten

Watervlo

Eenoogkreeftje
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Zoetwaterpoliep

Baars

Rietvoorn

Snoek

Driedoornig

stekelbaarsje

Reiger

Algen
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Voedselweb
Zoetwaterpoliep

Rietvoorn

Reiger

Watervlo
Algen

Driehoornig
stekelbaarsje
Eenoogkreeftje

24

Baars

Snoek

