Skeletpuzzel
Activiteit in de klas
Docentblad

Doelgroep: voortgezet onderwijs
Duur activiteit: 45 minuten
Doelen:
• De leerlingen redeneren en leggen hun
argumentatie uit aan anderen;
• De leerlingen ervaren dat er verbeeldingskracht
en creativiteit nodig zijn om te komen tot een
wetenschappelijk model of wetenschappelijke
theorie;
• De leerlingen ervaren dat het karakter van
wetenschappelijke kennis niet absoluut en zeker
is, maar tijdelijk en onderhevig aan verandering
door bijvoorbeeld nieuwe ontdekkingen of
de vooruitgang in theoretisch denken en
technologische ontwikkelingen;
• De leerlingen ervaren dat wetenschap geen
eenzame activiteit is, maar nu juist een
gemeenschappelijke onderneming, waarbij
collega’s elkaar kritisch bevragen en je van
standpunt kunt wisselen.
Benodigdheden:
per groepje van twee of drie leerlingen:
• een opdrachtblad (zie bijlage);
• botten uitgeprint op A3 papier (zie bijlagen);
• voldoende scharen (tenzij de botten van te voren
worden uitgeknipt - stop ze dan bijvoorbeeld in
enveloppen).

Achtergrond activiteit

In deze activiteit ervaren leerlingen het proces van
wetenschap bedrijven. Het is gebaseerd op een
werkelijk gevonden skelet, waardoor de activiteit
een bepaalde echtheid heeft. Door de verschillende
skeletten die in elkaar gezet worden te vergelijken,
kan er gediscussieerd worden over wat ‘waar’ is
en wat niet. Wie heeft er gelijk? In werkelijkheid
is er uiteraard maar één antwoord goed (het dier
heeft echt op een bepaalde manier bestaan), maar
dat wil niet zeggen dat er geen goede argumenten
te geven zijn voor verschillende oplossingen.
Wetenschappers overwegen vaak ook verschillende
mogelijkheden, zeker in de paleontologie, waarbij
bepaalde theorieën en modellen soms naast elkaar
bestaan. Op een gegeven moment komt daar vaak
een consensus uit, maar altijd door het aanvoeren
van bewijsmateriaal, waardoor de ander overtuigd
wordt. Om de oplossing te zien is ook een zekere
mate van verbeeldingskracht en creativiteit nodig.

Achtergrond skelet

Deze opdracht is gebaseerd op het skelet van het
vliegend reptiel dat in bezit van Naturalis is. Het is
dus een vlieger. Hierdoor zijn ook de hoeveelheid
botten en de kleine pootjes te verklaren. Meer
informatie over dit skelet is hier te vinden.

Verloop activiteit

Introductie (5 minuten)
Vertel de leerlingen dat zij zelf aan de slag gaan als
paleontologen. Het skelet dat de leerlingen krijgen
is opgegraven in 1992 in Brazilië. Het zat toen nog
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in kalksteen, dat eerst is verwijderd. Het lijkt min of
meer compleet, maar dat weten we niet zeker.
De leerlingen staan nu voor dezelfde taak als de
wetenschappers destijds: hoe zag dit dier eruit?
Bespreek kort hoe wetenschappers werken. Hoe
weet je of een idee klopt? Daarvoor moet je een goed
argument hebben. Je zoekt naar bewijzen.
Activiteit (20 minuten)
De leerlingen werken in groepjes van twee of drie. Ze
krijgen per groepje het opdrachtblad uitgereikt en
de geprinte skeletdelen. Als deze nog niet geknipt
zijn gebeurt dit eerst. Elk groepje zet vervolgens in
overleg met elkaar een skelet in elkaar.
Voor nabespreking is het handig als de leerlingen de
skeletten omhoog kunnen houden of naast elkaar
kunnen plakken. Dan moeten de skeletdelen dus op
een vel papier worden geplakt.

legde, want er is nog nooit een ei gevonden.
Ook is het erg lastig om te onderzoeken hoe het dier
er aan de buitenkant heeft uitgezien. Welke kleur
had dit dier? Had het veren en waar dan precies?
Welk geluid maakte het eigenlijk?
De paleontologie is een beetje een uitzondering door
de grotere onzekerheid over de oplossingen, maar
het principe van wetenschap is altijd hetzelfde: er
is een idee (hypothese), dat je kunt onderbouwen
door bewijzen te vinden. Heb je voldoende bewijzen,
dan word je idee geaccepteerd door andere
wetenschappers. Hoe meer bewijzen, hoe beter.
Een theorie als de evolutietheorie is zeer goed
onderbouwd door bewijzen. Daar is veel minder
onzekerheid dan in het geval van de Coloborhynchus
spielbergi, waar we het moeten doen met alleen
deze botten.

Nabespreking (15 minuten)
Vergelijk de skeletten met elkaar. Op de laatste
pagina van de bijlage staat het skelet zoals de
wetenschappers dit in elkaar gezet hebben.
Coloborhynchus spielbergi komt uit het Krijt (144-65
miljoen jaar geleden). Van dit dier weten we nog lang
niet alles. We weten bijvoorbeeld niet of hij eieren
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Skeletpuzzel
Activiteit in de klas
Opdracht

Een paleontoloog heeft botten van een onbekend
skelet gevonden. Dit is een werkelijke vondst
geweest. De paleontoloog weet in eerste instantie
niet hoe het dier eruit heeft gezien.

Wat te doen?

1 Knip de botten uit en zet het skelet in elkaar
zoals jij denkt dat het er in werkelijkheid uit heeft
gezien.
Onderbouw je antwoord. Over welke botten ben je
zeker en over welke twijfel je?
2 Klaar met puzzelen? Maak dan een tekening van
het dier in levende lijve en maak een beschrijving
van het gedrag:
Wat kon dit dier allemaal?
Rennen, vliegen, zwemmen,
springen, kruipen of iets anders?
Wat at dit dier?
Wanneer leefde dit dier? Leeft het nu nog?
Onderbouw hierbij telkens je antwoord door uit te
leggen hoe je dit aan het skelet kunt zien.
3 Vergelijk het skelet dat jij in elkaar hebt gezet met
dat van een ander groepje.
Waar zitten overeenkomsten en verschillen?
Kunnen jullie elkaar overtuigen van jullie eigen
idee?
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