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Wie hoort bij wie  
voedselwebspel
Activiteit in de klas

Doelgroep: basisonderwijs groep 5 t/m 8

Duur: 
ongeveer 35 minuten in de klas, plus voorbereiding 
thuis

Doelen:
• Leerlingen redeneren over vormen en afgeleide 

functies;
• Leerlingen denken na over wat dieren/planten eten 

en door wie ze gegeten worden;
• Leerlingen redeneren over het verband tussen 

(kenmerken van een) organisme en leefomgeving.

Benodigdheden:
• Thuis (iedere leerling): 

- oud T-shirt, stiften, veiligheidsspelden.
• Op school: 

- 4 foto’s van omgevingen; woestijn, oceaan,  
regenwoud, Nederland (bv. bos); 

- Post-its;
- Potloden of stiften. 

Activiteit in het kort:
De hele klas wordt een natuurwereld, met de  
kinderen als dieren en planten. Leerlingen zoeken 
thuis hun favoriete dier of plant. In de klas hebben 
jullie het samen over het eetgedrag en leefomgeving 
van deze dieren en planten. 

Verloop activiteit
Voorbereiding thuis (10 minuten)
De leerlingen zoeken thuis een afbeelding van een 
dier of plant waar zij enthousiast over zijn.  
Dit kan op de computer, waarna het groot (half A4) 
wordt uitgeprint. Knippen uit een tijdschrift mag 
natuurlijk ook!  

Thuis halen de leerlingen een oud T-shirt uit de kast 
en fleuren deze op met kleuren van de omgeving van 
het dier of de plant en maken de afbeelding vast op 
het T-shirt met veiligheidsspelden. De volgende dag 
nemen de kinderen hun natuur T-shirts mee naar 
school. NB: Als je de T-shirts na de activiteit nog in 
de klas wilt laten zien, vraag de kinderen dan een 
reserve T-shirt mee te nemen! 

Introductie in de klas (5 minuten)
De kinderen vormen groepjes van twee. Ze gaan 
elkaar als biologen observeren en bevragen. 

Ik zie... scherpe tanden
Wat heb jij grote... oren
Wat ben jij?
Wat eet jij?
Waar leef jij?
Ben jij gevaarlijk?

De biologen schrijven de waargenomen kenmerken 
op gele post-its. Ze plakken die bij elkaar op het 
T-shirt, zodanig dat een het kind een levende poster 
wordt.
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Activiteit ordenen (5-10 minuten)
Nu komen alle kinderen van hun stoel (tafels gaan 
aan de kant). Geef de opdracht om in 1 minuut uit te 
zoeken: Wie hoort bij wie? De natuur wordt geordend 
in groepen van dieren en planten die op elkaar lijken. 
De kinderen gaan op zoek naar een maatje. De hazen 
gaan bv. bij de herten en de vossen bij de leeuwen.

Vraag: Er zijn meerdere mogelijkheden om in te  
delen: welke kleur ze hebben, grootte… Alles kan.  
Er kunnen dus ook meerdere rondes gedaan worden 
met indelen. Waarom zijn jullie bij elkaar gaan staan? 
Wat zijn jullie overeenkomsten? Wat zijn verschillen 
met de andere groepjes? De post-its op de T-shirts 
kunnen hier goed bij helpen. Bespreek het met de 
klas als een dier of plant moeilijk in te delen is / 
moeite heeft om een maatje te vinden. Hoe kan dit, 
denken jullie? Waar past het dan het beste bij?

Stuur het gesprek richting eten. Wat lusten jullie 
zoal? Wie zijn de planteneters, vleeseters, alleseters? 
Waar zie je dat aan? 

Voedselweb vormen (10 minuten)
Laat een voedselweb vormen. Vraag aan de kinderen: 
Wie lust wie? De vossen zoeken de konijnen op  
en maken een voedselketen. Hoe zou je dat doen,  
het konijntje pakken en opeten? En konijn: laat jij je 
zomaar te pakken nemen? Wat doe je (wegrennen, 
graven, etc)? Zijn er ook dieren die iets anders doen 
(stil blijven en niet opvallen)? Of misschien is een van 
de dieren giftig? Dieren die elkaar opeten vormen 
een keten. Zijn er meerdere ketens door elkaar  
(bijvoorbeeld konijn wordt gegeven door vos, maar 
ook door een lynx of een uil), dan wordt het een 
voedselweb.

Leefgebieden indelen (5 minuten)
Dan: Jullie leven vast niet allemaal in hetzelfde 
gebied. De hoeken van de klas zijn vier leef- 
omgevingen (hang in elke hoek een foto: woestijn, 
oceaan, regenwoud, Nederland). Wie leeft waar? 
Kinderen snellen naar ‘hun’ hoek. De dierengroep-
jes worden ineens heel anders. Korte bespreking 
per groep: Waarom kies je ervoor om hier te leven? 
Wat moet je als dier/plant hebben om je hier thuis 
te voelen? Hoe duidelijk is dat aan je (dier/plant) te 
zien? Waar zijn je vorige maatjes beland? Waar ligt 
dat aan? Kun je met deze groep ook een voedselketen 
maken? Mis je een schakel, zo ja, welke?

Afsluiting (5 minuten)
Sluit de activiteit af door met elkaar terug te komen 
op de kenmerken van de dieren (op de post-its). 
Waarom heeft dit dier dit kenmerk? Is het ergens 
handig voor? Waarvoor is het handig om dit kenmerk 
te hebben in dit gebied? Zou dit ook handig zijn in 
een heel andere omgeving? 

De leerlingen nemen de T-shirts weer mee naar huis, 
of laten deze in de klas hangen om er eventueel later 
nog op terug te kunnen komen.


