
Stap 1: Lees les 1 p. 79 en 80

Stap 2: Los onderstaande vragen op m.b.v. je bronnenboek!

1. Wat is een biotoop?

Een biotoop is een levensgemeenschap waar…

 

2. In een biotoop leven planten en dieren niet alleen samen met elkaar. 

    Ze zijn ook afhankelijk van elkaar. 

    Wat betekent dit?

3. Deze biotopen ken je. Noteer de passende naam bij elke foto.

    Kies uit: (loof(bos) - strand en zee - heide - vijver - stad - weide 
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4. Dieren en planten leven samen.

    Kan jij onderstaande planten en dieren bij de juiste leefomgeving plaatsen?

    Schrijf onder elke prent of hun leefomgeving het bos of de weide is.

    Kijk naar het voorbeeld! Zoek gerust informatie op in bronnenboek of internet.

6. Controleer eerst je antwoorden hierboven met je verbetersleutel.

7. Kleur alle namen van de dieren en planten die in de weide leven groen.

    Zo weet je dat die samen een biotoop vormen in de weide.

8. Kleur alle namen van de planten en dieren die in het bos leven geel.

   Zo weet je dat die samen een biotoop vormen in het bos. 2
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9. Wie eet wat? 

    Zoek de juiste antwoorden in je bronnenboek p. 79 bij het onderdeeltje

    ' Samenhang in een levensgemeenschap'.

    Vind je niet alles?: Ga op zoek via internet!

10. Klaar met bovenstaande opdracht? Verbeter deze eerst met de correctiesleutel!

11. Vul onderstaande zinnen aan. Je vindt informatie in je bronnenboek

Een planteneter eet voornamelijk

Geef 3 voorbeelden van planteneters: 

Een vleeseter eet voornamelijk

Geef 3 voorbeelden van vleeseters: 
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Een alleseter eet 

Geef 2 voorbeelden van alleseters: 

Waar horen wij bij? Wat stond op jouw menu vandaag?

12. De kringloop van het leven ( zie p. 80 in bronnenboek)

Deze kringloop moet je goed begrijpen en kunnen uitleggen. 

Hieronder vind je kort wat uitleg terug.

Vind je dit niet duidelijk genoeg? Neem eens een kijkje op volgende website:

Begrijp je deze kringloop? --> Leg hem even uit aan mama, papa, broer of zus!

Klaar? Controleer alle opdrachten van les 1 met je correctiesleutel!
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Link naar schooltv

https://schooltv.nl/video/kringloop-in-het-bos-in-het-bos-wordt-alles-opnieuw-gebruikt/#q=kringloop%20van%20het%20leven


Stap 1: Lees les 1 p. 79 en 80

Stap 2: Los onderstaande vragen op m.b.v. je bronnenboek!

1. Wat is een biotoop?

Een biotoop is een levensgemeenschap waar dieren en planten samen voor-

komen. Ze leven samen en hebben elkaar nodig.

 

2. In een biotoop leven planten en dieren niet alleen samen met elkaar. 

    Ze zijn ook afhankelijk van elkaar. 

    Wat betekent dit?

Ze hebben elkaar nodig om te kunnen overleven.

3. Deze biotopen ken je. Noteer de passende naam bij elke foto.

    Kies uit: (loof(bos) - strand en zee - heide - vijver - stad - weide 
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4. Dieren en planten leven samen.

    Kan jij onderstaande planten en dieren bij de juiste leefomgeving plaatsen?

    Schrijf onder elke prent of hun leefomgeving het bos of de weide is.

    Kijk naar het voorbeeld! Zoek gerust informatie op in bronnenboek of internet.

6. Controleer eerst je antwoorden hierboven met je verbetersleutel.

7. Kleur alle namen van de dieren en planten die in de weide leven groen.

    Zo weet je dat die samen een biotoop vormen in de weide.

8. Kleur alle namen van de planten en dieren die in het bos leven geel.

   Zo weet je dat die samen een biotoop vormen in het bos. 2
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9. Wie eet wat? 

    Zoek de juiste antwoorden in je bronnenboek p. 79 bij het onderdeeltje

    ' Samenhang in een levensgemeenschap'.

    Vind je niet alles?: Ga op zoek via internet!

10. Klaar met bovenstaande opdracht? Verbeter deze eerst met de correctiesleutel!

11. Vul onderstaande zinnen aan. Je vindt informatie in je bronnenboek

Een planteneter eet voornamelijk planten

Geef 3 voorbeelden van planteneters: haas

veldmuis

eekhoorn

Een vleeseter eet voornamelijk vlees

Geef 3 voorbeelden van vleeseters: buizerd

vos

torenvalk 3



Een alleseter eet zowel vlees als planten.

Geef 2 voorbeelden van alleseters: een fazant

een regenworm

Waar horen wij bij? Wat stond op jouw menu vandaag?

Wij zijn alleseters. 

Mijn menu was vandaag : Vlees op de BBQ , rauwe groentjes en koude aardappelen. 

Mmmmm :-) 

12. De kringloop van het leven ( zie p. 80 in bronnenboek)

Deze kringloop moet je goed begrijpen en kunnen uitleggen. 

Hieronder vind je kort wat uitleg terug.

Vind je dit niet duidelijk genoeg? Neem eens een kijkje op volgende website:

Begrijp je deze kringloop? --> Leg hem even uit aan mama, papa, broer of zus!
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Link naar schooltv

https://schooltv.nl/video/kringloop-in-het-bos-in-het-bos-wordt-alles-opnieuw-gebruikt/#q=kringloop%20van%20het%20leven


Even kort de kringloop van het leven herhalen uit de vorige les.

Stap 1 : Neem je bronnenboek p. 80

Stap 2: Maak bij elk nummer een goede zin. Kijk in je bronnenboek!

1.

2.

3.

4.
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Stap 3: Lees les 2 p. 81 en 82

Stap 4: Los onderstaande vragen op m.b.v. je bronnenboek!

1. In je bronnenboek p. 81 vind je 2 voedselketens. 

    Vul hieronder de voedselpiramides aan.

2. Op p. 82  las je dat het grote gevolgen kan hebben wanneer het evenwicht

   in de natuur verstoord wordt.

   Hieronder vind je nog enkele voorbeelden. 

   Lees grondig na en vul de opdrachten aan

In 1983 werden er aan de monding van de Schelde nog  zeehonden per

maand geteld. Gelukkig gaat het nu langzaam maar zeer zeker beter.

In 1993 telde men er maximaal 22 per maand en in 2003 waren dat er in 

 augustus 144! Leuk is dat er in 2003 een maximum van 7 jonge gewone

zeehonden is gezien (vooral in de Westerschelde), voorgaande jaren 

maximaal 3!

Ken jij een reden waarom de zeehond niet meer voorkwam in de Schelde en

nu weer wel? Kijk naar de TIP!
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blauwe reiger

Tip : Dit is afval en
verstoort deze voedsel-
piramide.
Afval in het water heeft
een invloed op alles wat
erin leeft.
Wat at de zeehond ook 
alweer?



3. Zet de gegevens vanuit het tekstje over de zeehond op p. 6 in je 

    werkbundeltje hieronder in de grafiek.

4. De mens heeft een grote invloed op de natuur.

    Zoek op in je bronnenboek : op welke manier heeft de mens een 

   slechte invloed op de natuur.

   Maak een zin met de onderstaande woorden:

Overbevissing:

Watervervuiling

Ontbossing

Klaar met alles? Controleer alle opdrachten m.b.v. de correctiesleutel
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Even kort de kringloop van het leven herhalen uit de vorige les.

Stap 1 : Neem je bronnenboek p. 80

Stap 2: Maak bij elk nummer een goede zin. Kijk in je bronnenboek!
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Stap 3: Lees les 2 p. 81 en 82

Stap 4: Los onderstaande vragen op m.b.v. je bronnenboek!

1. In je bronnenboek p. 81 vind je 2 voedselketens. 

    Vul hieronder de voedselpiramides aan.

3. Zet de gegevens vanuit het tekstje over de zeehond op p. 6 in je 

    werkbundeltje hieronder in de grafiek.

blauwe reiger



4. De mens heeft een grote invloed op de natuur.

    Zoek op in je bronnenboek : op welke manier heeft de mens een 

   slechte invloed op de natuur.

   Maak een zin met de onderstaande woorden:


