Groep 7 en 8 “Vlinders in je buik”
Waar gaat de kaart over?

1.
2.
3.
4.
5.

Mummificeren
Het hart
De spijsvertering
Dieren versieren
Riddertijd

Hoeveel
kinderen?

Hoeveel
Keer?

Verwerking?

1
2
1
4
3

3
3
3
3
3

Eigen keus
lapbook
Uitlegboekje
Collage
muurkrant

Planning:

8 april
15
19
26
10
13
20
18
31

april
april
april tot 10 mei
mei
en 14 mei
mei
t/m 21 mei
mei

Opening van het thema en uitleg van een kaart door
de eigen leerkracht.
Uitleg van een andere kaart door de eigen leerkracht
Uitleg van een andere kaart door de eigen leerkracht
vakantie
Uitleg van een andere kaart door de eigen leerkracht
vrij
Uitleg van een andere kaart door de eigen leerkracht
Schoolkamp groep 8
Afmaken van de kaarten, voorbereiden toets en
presentatie

Kaart 1: Mummificeren

Joyce

3

Wat moet ik weten?
Je weet waarom de Egyptenaren mummies maakten
Je weet wat de ba en de ka zijn
Je kent de stappen die nodig waren om een mummie te maken
Je weet wat een sarcofaag is
Je weet wat een canope is en waar hij voor gebruikt werd
Je weet de namen van twee farao’s
Je kunt zelf nog iets bedenken over dit onderwerp waar je iets over
wilt vertellen
Waar kan ik het vinden?
Boeken van de boekentafel
Infoboekje Mummies
https://schooltv.nl/video/high-speed-history-wie-wastoetanchamon/
https://schooltv.nl/video/histoclips-de-oude-egyptenaren/
http://www.schooltv.nl/video/mummie-hoe-werden-mummiesgemaakt/#q=mummie
Welke vorm moet het krijgen?
Bedenk zelf hoe je informatie wilt presenteren. Je mag ook thuis iets
maken. Je kiest dus je eigen vorm. Maak er iets moois van.

Kaart 2: Het hart en bloed…

Brenda

3

Wat moet ik weten?
Je weet hoe het hart eruitziet en kunt de verschillende onderdelen
benoemen: linkerboezem, rechterboezem, klep, rechterkamer,
linkerkamer, rechterhelft v/h hart, linkerhelft v/h hart.

Je weet hoe de grote bloedsomloop en de kleine bloedsomloop in je
lichaam stroomt.
Je kunt ook uitleggen wat de kleine bloedsomloop en de grote
bloedsomloop is.
Je weet welke 2 soorten bloedvaten we hebben en wat het verschil
daartussen is.
Waar kan ik het vinden?
Poster “kijk op het hart” van de hartstichting
www.hartstichting.nl
Boeken op de kast
Welke vorm moet het krijgen?
Je maakt een lapbook over het hart en de bloedsomloop.

Kaart 3: Spijsvertering

Wouter

3

Wat moet ik weten?
Je weet van elk onderdeel van het spijsverteringskanaal wat het
doet
Je kunt een uitlegplaat maken van het spijsverteringskanaal.
Je weet waar de blindedarm zit en waarom mensen hieraan soms
geopereerd worden.
Waar kan ik het vinden?
Infoboekje spijsverteringskanaal
http://www.spijsvertering.info/over-spijsvertering/
http://beeldbank.schooltv.nl/oneclip.jsp?id=1120
http://www.schooltv.nl/video/de-lever-en-de-gal-belangrijk-vooreen-goede-spijsvertering/#q=spijsvertering
http://www.schooltv.nl/video/de-spijsvertering-de-weg-die-hetvoedsel-in-het-lichaam-aflegt-van-mond-toteinddarm/#q=spijsvertering
Welke vorm moet het krijgen?
Je maakt een uitlegplaat op karton. Je krijgt twee knipbladen. De
delen van het spijsverteringskanaal knip je heel netjes uit en plak je
op je karton zoals op de poster die in de gang hangt. De namen knip
je uit en plak je op waar ze horen. Ten slotte plak je de tekst op de
achterzijde van de uitlegplaat.

Kaart 4: Dieren versieren

Joyce

3

Wat moet ik weten?
Ik weet hoe een zoogdier, bijv. een wild zwijn, zich voortplant.
Ik kan 4 verschillende zoogdieren benoemen.
Ik weet hoe een vis, bijv. een stekelbaars, zich voortplant.
Ik kan 4 verschillende vissen benoemen.
Ik weet hoe een vogel, bijv. een kip, zich voortplant.
Ik kan 4 verschillende vogels benoemen.
Ik weet hoe een insect zich voortplant.
Ik kan 4 verschillende insecten benoemen.
Ik weet de betekenis van de volgende woorden: voortplanten,
broeden, baltsen, bevruchten, zogen, embryo en verpoppen
Waar kan ik het vinden?

Zoek bij www.schooltv.nl: bijvoorbeeld wild zwijn, de kip,
stekelbaarsje, flamingo, cicade en nog veel meer.
Boeken van de boekentafel
Welke vorm moet het krijgen?
Je maakt met je groepje een collage op A3-formaat. Op de voorkant
verdeel je het blad in 4 delen. Ieder groepslid maakt een collage van
de door hem of haar gekozen diersoort. Gebruik plaatjes en korte
teksten. De 4 collages vormen samen de collage op A3 formaat.
Ieder groepslid schrijft de antwoorden van de ‘Wat moet ik weten’
vragen op een blaadje. Deze bespreek je met je groepsleden en dan
kijk je het na met de nakijkkaart.

Kaart 5: Ridders

3

Wat moet ik weten?
Je weet wanneer de riddertijd was.
Je kunt uitleggen wat een ridder is.
Je weet hoe een jongen stap voor stap werd opgeleid tot ridder.
Je weet wat de ridderslag was.
Je weet wat de taken waren van een page en een schildknaap.
Je weet wat een jonkvrouw of kasteelvrouw is.
Je weet hoe ridders aan een vrouw kwamen.
Je weet wat de dagelijkse bezigheden van een kasteelvrouw waren.
Je weet wat de dagelijkse bezigheden van een ridder waren.
Waar kan ik het vinden?
Onlineklas
Boeken op de kast
Welke vorm moet het krijgen?
Je maakt een muurkrant waarbij duidelijk te zien is dat het over de
riddertijd gaat. Je plakt daarop de informatie die je verduidelijkt met
plaatjes.

