Groep 5/6 Thema De wereld in het klein
Waar gaat de kaart over?
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Werkblad/veldonderzoek
Uitlegplaat
Werkboekje
Eigen keuze
Muurkrant

De spin
Paddenstoelen
Het oor: klein…
De mier
Slakken
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(28 mei: ma, di, do): Instructie paddenstoelen / slakken
(4 juni: ma, di, do): Instructie slakken / paddenstoelen
(11 juni: ma, di): Instructie spin
(18 juni: ma, di, do): Instructie mier / oor
(25 juni: ma, di, do): Instructie oor / mier

Kaart 1: De spin

Ingrid

☺

2

Wat moet ik weten?
➢ Je weet hoe een spin een web bouwt en hoe de onderdelen van het
web heten: spandraad, steundraad, spaken, vangdraad en
kleefdraad.
➢ Je kunt enkele spinnen herkennen en benoemen
➢ Je kunt een spin tekenen en de volgende woorden erbij zetten:
ogen, poten, palpen, borststuk, staartstuk.
➢ Je weet wat het verschil is tussen een insect en een spin.
Waar kan ik het vinden?
➢ Filmpje schooltv: Zoek naar “Een wevende spin”
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20031127_cndpclipsb01spin
➢ Filmpje Youtube: Zoek naar “Hoe maakt een spin een web?”
http://www.youtube.com/watch?v=YkaoleYPtl0
➢ Poster: “Wat zit daar voor spin?”
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Werkblad met daarop een gedetailleerde tekening van een spin in
zijn web. De onderdelen zijn benoemd.

Kaart 2: Paddenstoelen

Pauline

☺☺

3

Wat moet ik weten?
➢ Je weet het verschil tussen het stuk van de paddenstoel wat je
boven de grond ziet en de hele zwam.
➢ Je kunt uitleggen waaruit een zwam bestaat en daarbij de woorden
zwam, zwamvlok, schimmels, draadjes, paddenstoel, spore
gebruiken.
➢ Je kunt minstens twee eetbare paddenstoelen opnoemen.
Waar kan ik het vinden?
➢ Eenvoudig filmpje:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060913_eetbare_paddens
➢ vliegenzwam: https://schooltv.nl/video/de-vliegenzwam-rood-metwitte-stippen/
➢ Alles over paddenstoelen: https://www.ivn.nl/paddenstoelen/allesover-paddenstoelen
➢ Nederlandse soorten
http://paddestoelen.net/html/paddestoel/ned_soort1.html
➢ champignons kweken:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060913_championskwe
➢ sporendoos:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060913_sporendoos#
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je maakt een uitlegplaat over paddenstoelen. Hierbij wordt in vijf
vakken de groei van de paddenstoel getekend/verteld. Het zesde
vak is voor wat algemene wist-je-datjes.
➢ De opdrachten met de champignons doe je samen met de klas.

Kaart 3: Het oor: klein….

Ingrid

☺☺
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Wat moet ik weten?
➢ Je kunt de vijf zintuigen opnoemen.
➢ Je kunt uitleggen waar zintuigen voor zijn.
➢ Je weet dat geluid trillende lucht is en hoe dat geluid door je oor
naar de hersenen gaat.
➢ Je kunt de volgende onderdelen van het oor op een tekening
aanwijzen: de oorschelp, het trommelvlies, de gehoorbeentjes, het
slakkenhuis en de gehoorzenuw.
➢ Je weet wat gehoorschade is en waar dit door kan komen.
Waar kan ik het vinden?
➢ Info-boekje “Het gehoor”
➢ Filmpjes schooltv.nl
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je leest het info-boekje “Het gehoor” door en markeert de
belangrijkste woorden.
➢ Je maakt het werkboekje. Hierin staan weet-opdrachten, maar ook
doe-opdrachten.

Kaart 4: De mier

Debbie

☺/☺☺
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Wat moet ik weten?
➢ Je kent 3 soorten mieren.
➢ Binnen een volk zijn er 3 verschillende soorten mieren; koningin,
werkster en mannetje. Je weet hun taken.
➢ Je kunt een tekening van een zwarte mier maken. Daarbij zet je de
volgende namen: kopstuk, borststuk en staartstuk.
➢ Je kunt de stappen van eitje tot mier beschrijven.
Waar kan ik het vinden?
➢ Op onlineklas kun je alle informatie vinden.
➢ https://schooltv.nl/video/mieren-een-vlijtig-volkje/
➢ https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-mieren/
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je mag samen bepalen hoe je de informatie vorm geeft. Je kunt
bijvoorbeeld kiezen voor een muurkrant, verslag, collage. Vraag
even aan de juf of jouw/jullie idee goed is.
Zorg dat alle ‘wat moet ik weten’ punten in je werkstuk staan.
➢ Groep 6 zorgt voor extra informatie.

Kaart 5: De slak

Debbie

☺☺

Wat moet ik weten?
➢ Je weet waar je slakken kunt vinden.
➢ Je weet hoe de slak eruitziet.
➢ Je weet waarom een slak een slakkenhuis heeft.
➢ Je weet wat en hoe de slak eet.
➢ Je weet hoe de slak zich verplaatst.
➢ Je weet wat weekdieren zijn.
➢ Je kent het verschil tussen een naaktslak en een huisjesslak
Waar kan ik het vinden?
➢ Infoblad over de slak
➢ Boeken over de slak
➢ Infoblad ‘hoe maak ik een muurkant’.
Welke vorm moet het krijgen?
➢ Je maakt een muurkrant over de slak.
➢ Vul samen het planblad in.
➢ Maak je eigen stukjes tekst.
➢ Spreek goed af hoe de tekst eruit komt te zien.
➢ Zorg voor een titel, kopjes, tekst en plaatjes.
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