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voor de begeleider
Met het Kleine Beestjes Laboratorium leer je kinderen om onderzoek te doen. Beestjes zijn
altijd populair bij kinderen. De activiteit is opgezet als een stappenplan. We volgen
de stappen van onderzoekend leren. Er komt iets binnen, de kinderen gaan er actief mee
aan de slag.
De kinderen:
⬣⬣
⬣⬣
⬣⬣
⬣⬣

Verkennen het onderwerp.
Stellen vragen en onderzoeken deze.
Vertellen elkaar wat ze hebben ontdekt.
Zoeken er meer informatie over op.

Het Kleine Beestjes Laboratorium is geschikt voor verschillende situaties.
Je kunt het toepassen in het natuuronderwijs, maar ook voor naschoolse
activiteiten is het heel geschikt. En ook ouders van biologen in de dop,
kunnen hun kinderen ermee aan de slag zetten. De activiteit kan je in
de groene omgeving van elke school of BSO doen. Of in je eigen tuin!

Voor wie?
De manier van werken is het meest geschikt
voor kinderen uit de middenbouw van
het basisonderwijs. Maar is eventueel ook
aan te passen voor jongere en oudere kinderen.

Voorbereiden

De rest van het boekje
is naar de kinderen
toe geschreven. De
kinderen kunnen het
zelf lezen, maar jij
kunt het ook aan de
kinderen voorlezen
of vertellen.

Bereid je voor op je rol als nieuwsgierige
onderzoeksleider. Zorg voor onderzoeksmateriaal
als vergrootglazen, potjes, bordjes, meetlinten, stopwatch, misschien
wat touw en scharen en waar de kinderen nog meer om vragen,
Kopieerhet werkblad bij stap 3, voor elk groepje minstens 5 keer.

Veel plezier!!
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introductie
Vraag het de pissebed!
Onderzoekers stellen vragen aan beestjes zelf. Pissebed, hoeveel pootjes
heb je? Een pissebed praat niet terug, zeg je? Dat is zo! Maar je kunt wel
onderzoek doen. Elk onderzoek begint met goede vragen!

• Je ontdekt dat een onderzoeker vragen
stelt
• Je bekijkt beestjes
• je doet proefje
• Je zoekt in boeken en op Internet
• jij wordt beestjesexpert!
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wat ga je leren
Je kunt

• onderzoeksvragen bedenken.
• beestjes zoeken en vangen.

• vertellen waarom het belangrijk is om een
eerlijk onderzoek te doen.

• jouw onderzoek presenteren aan anderen.
• in boeken of op Internet antwoorden op
opzoekvragen vinden

Je weet

• hoe beestjes leven en hoe ze eruitzien.
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lesschema
activiteit

wat heb je nodig

hoe lang duurt het

Lees de inleiding en
samenvatting.

5 minuten

Oefen met vragen stellen.

Potje, beestje, dingen
waarmee je kunt
onderzoeken.

15 minuten

Zoek diertjes en doe
onderzoek.

Potje, beestje, dingen
waarmee je kunt
onderzoeken.

30 minuten

Boeken of bijvoorbeeld
een telefoon met
Internet of tablet.

15 minuten

Wat wil je nog meer
weten?
Opzoeken op Internet,
in boeken kijken.
Nadenken over wat je
nu weet en kunt.

5 minuten
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stap 1 - hoe word je beestjesonderzoeker?
Ken jij Freek Vonk? Freek is
onderzoeker. Hij stelt overal vragen
over. Freek is gek op slangen.
Hoe doodt een gifslang z’n prooi?
Freek gaat op zoek naar een slang
en bekijkt hem. De slang ligt in een
hinderlaag. Als het prooidier dichtbij

f i n is h

is, slaat het toe. Het bijt het dier.
Het dier sterft. De slang schrokt hem
in een keer naar binnen!
Wil jij zo zijn als Freek?
Stel dan vragen. Ga in de
natuur onderzoeken.
Zo vind je de antwoorden.

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
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Een stopwatch
Een meetlint
Een lepel of schepje
Je eigen zintuigen
Papier
Pen/potlood
Alles wat je nog meer
bedenkt
juli

2020

Vragen die je kunt onderzoeken
• Hoeveel bloemen bezoekt een bij in een minuut?
• Hoe snel kruipt een regenworm terug in de aarde?
• Hoe hoog kan een kikker springen?
• Wat zijn de verschillen tussen een kikker en een pad?
• Waar vind je de meeste pissebedden?
• Wie kan er sneller kruipen, een huisjesslak of een naaktslak?
Bedenk hoe je de vragen kunt onderzoeken
Vragen die je moet opzoeken
• Hoe oud kan een pissebed worden?
• Waarom maakt een slak een slijmspoor?
• Hoeveel soorten kikkers zijn er op de wereld?
• Hoe groot is het grootste insect?
Bedenk hoe je het antwoord op deze vragen kunt vinden.
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Stap 2- Oefenen met je beestjesonderzoek
Zoek een beestje
Vang buiten een beestje! Denk aan een pissebed, een mier,
een slak of een regenworm.Zet het beestje op tafel.
Bekijk het heel goed. Laat het over de tafel kruipen.
Pak een stuk papier. Schrijf in het midden de naam van het beestje.
Schrijf daaromheen alle vragen die in je op komen.
Welke vragen kun je onderzoeken? Zet daar een streep onder!

1. Welke vraag heb je onderzocht?

2. Hoe heb je dat gedaan?

3. Wat is het antwoord?

Een onderzoek doe je in stappen.
1.
2.
3.
4.
5.

Er komt iets binnen (het beestje).
Je gaat het beestje goed bekijken.
Je stelt vragen, en zoekt het antwoord via onderzoek.
Je vertelt aan een ander wat je ontdekt hebt.
Je zoekt op wat je nog meer wilt weten.
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mindmap
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Stap 3 - doe je onderzoek

Wat ga je doen?
Ga naar buiten, neem afsluitbare potjes mee.
Zoek naar beestjes die jij wil onderzoeken.
Ga bij elkaar zitten.

Zet de bak met diertjes voor je.
Welke heb jij gevangen? Wat voor vragen stel je?
Aan welke diertjes?

Je moet ze wel kunnen onderzoeken!
Voor elke vraag gebruik je een apart werkblad.
De begeleider heeft die gekopieerd.

Je mag zoveel vragen onderzoeken als je wil.
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Werkblad onderzoek
1. Aan welk beestje stel je een vraag?

2. Wat is je vraag?

3. Hoe onderzoek je het?

4. Maak hier een tekening van je onderzoek

5. Heb je het antwoord op je vraag gevonden?

Ja/nee
6. Wat is het antwoord?
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Eerlijk onderzoek.
Het onderzoek dat je doet, moet altijd ‘eerlijk’ zijn.
Een voorbeeld. Je wil onderzoeken: Wie kan er sneller kruipen,
een huisjesslak of een naaktslak?
Je maakt een parcours. De huisjesslak kruipt de goede kant op.
De naaktslak kruipt de verkeerde kant op. De huisjesslak is
het snelst bij de finish.
Kruipt de huisjesslak het snelst? Dat weet je niet, want het
onderzoek is oneerlijk. Misschien kroop de naaktslak wel
harder dan de huisjesslak, alleen in de verkeerde richting.
Beter: Je zet een huisjesslak en een naaktslak op een ronde
schaal. Welke slak kruipt het eerst van het bord af?
Nog beter: Je zet 5 huisjesslakken en 5 naaktslakken
op een ronde schaal. Welke slakken staan nu
in de top 5? Zijn dat huisjes- of naaktslakken?
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Stap 4 - Van elkaar leren!
De ene onderzoeker ontdekt hoe een slak vooruitkomt. De andere
ontdekt wat een slak eet. Nog weer een ander, onderzoekt hoe
die ademhaalt. Samen weten jullie alles van slakken!

Presenteren
Elk groepje vertelt over een vraag die ze hebben
onderzocht.
Pak het werkblad erbij en vertel:
•
•
•
•

Welk beestje heb je onderzocht?
Welke vraag stelde je?
Wat was je onderzoek?
Wat was het antwoord op de vraag?

Andere kinderen stellen nu vragen over het onderzoek
• Hoe heb je dat onderzoek gedaan?
• Hoe weet je of het onderzoek eerlijk is?
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Stap 5 - Wat wil je nog meer weten?
Je deed onderzoek naar beestjes. Daar heb je veel van geleerd. Wil jij
meer weten over de beestjes? Maar kon je niet alles onderzoeken?
Nu is het tijd voor de opzoekvragen!
Vertel de vragen aan de begeleider. Die verzamelt alle vragen voor stap 5.
Zoals: Waarom maakt een slak een slijmspoor?
Maak een taakverdeling. Wie zoekt welke vragen op?

Informatie
Tip: kijk eens naar de Buitendienst op Schooltv.
Je kunt heel veel informatie vinden op Wikikids.
Een heel fijn boek over beestjes is: Beestjes
van Nick Baker.
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Stap 6 Wat heb je geleerd?

Bedenk wat je nu kunt en weet.
Zet de letter V voor wat je hebt
geleerd:
Je kunt onderzoeksvragen bedenken.
Je kunt beestjes zoeken en vangen.
Je weet waarom eerlijk onderzoek doen
belangrijk is
Je kunt jouw onderzoek presenteren.
Je kunt in boeken of op Internet
antwoorden vinden op
opzoekvragen
Je weet hoe beestjes leven
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Wie zijn wij
Natuur is een Feest werkt voor particulieren, de kinderopvang en het
onderwijs. We bieden trainingen, lesmateriaal en begeleiding voor
kinderen. Voor particulieren verzorgen we vooral kinderfeestjes.

www.natuuriseenfeest.nl
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