Wat kunnen we leren
van de natuur?
Activiteit in de klas

Doelgroep: basisonderwijs groep 5 t/m 8
Duur: ongeveer 1 uur
Doelen:
• Leerlingen nemen goed waar, in detail;
• Leerlingen denken na over vorm en functie bij
planten;
• Leerlingen worden gestimuleerd na te denken over
mogelijke toepassingen van planteigenschappen
in het eigen leven (biomimicry).
Benodigdheden:
• Potlood, papier en klembord (om buiten te kunnen
tekenen) voor iedere leerling

Verloop activiteit

Naar buiten (+/- 45 minuten)
Ga buiten op pad om planten te zoeken. Kijk goed
om je heen, er zijn er meer dan je denkt!
Elke leerling kiest een plant om beter van dichtbij te
gaan bekijken. Als zij er één gekozen hebben tekenen zij de plant na. Bij de tekening schrijven zij wat
hen eraan opvalt. Misschien heeft hij kleine haartjes? Hebben sommige stukjes een andere kleur?
Zitten er bobbeltjes op de bladeren? Etc. Delen die
hen opvallen aan de plant tekenen zij iets groter (in
detail). Waarvoor zou de plant haartjes hebben? Kun
je bedenken waarvoor dit handig is voor de plant? Ga
weer terug naar de klas als iedereen klaar is met tekenen en schrijven. Laat de kinderen op de weg naar
de klas alvast nadenken over de vraag: Zouden we
dat wat je zag aan de plant ook als mensen ergens
voor kunnen gebruiken?

Verkenning (+/- 5 minuten)
Bekijk met elkaar het filmpje ‘Wat we kunnen leren
van de huid van een haai?’ (let op, link naar YouTube).
Door goed te kijken en je van alles af te vragen kun
je veel van de natuur leren. Niet alleen waarvoor een
dier of plant er zo uit ziet, maar ook of we dit zelf
ergens voor kunnen gebruiken.
Om haaien te bekijken moeten we de zee op, of naar
de dierentuin. Maar we kunnen ook goed kijken naar
wat er om ons heen leeft, zoals planten!

Voorbeeld van hoe de tekening eruit kan komen te
zien.
Afsluiting in de klas (+/- 10 minuten)
Bespreek met elkaar of en zo ja wat de leerlingen
hebben gezien en hebben bedacht als antwoord op
de vraag: Zouden we dit als mensen ook ergens voor
kunnen gebruiken?
Geef ter afsluiting nog twee bekende voorbeelden
van biomimicry (het nadoen van de natuur) bij planten: klittenband en verf gebaseerd op het Lotuseffect. Er zijn er nog veel meer!
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Mogelijk vervolg
Ga ontwerpen op basis van de handigheden van
jouw plant. Een plant met stekels inspireert misschien tot een verdedigingsmechanisme. Een
speciale vorm van de bladeren zorgt er misschien
wel voor dat een plant extra veel water afvoert of nu
juist opvangt.

Klittenband is gebaseerd op deze plant, die klit of
klis genoemd wordt. Klittenband is uitgevonden door
een Zwitser, die zag dat de klitten met kleine weerhaakjes in de vacht van zijn hond bleven zitten.

Of draai de ontwerpopdracht andersom, en gebruik
daarbij allerlei planten (of dieren):
• Ontwerp iets dat aanvallers buiten de deur houdt.
• Ontwerp iets dat je beschermt tegen harde wind.
• Ontwerp iets dat dat je droog houdt of snel water
afvoert.
• Ontwerp iets dat open en dicht kan gaan.
• Ontwerp iets dat zo veel mogelijk zonlicht opvangt.
• Etc.

Is het je ooit opgevallen dat water zo afglijdt van de
bladeren van een Lotus? Dat heet het Lotuseffect.
Het oppervlak van de bladeren is bestudeerd met een
microscoop en blijkt nu juist niet helemaal glad te
zijn. Dezelfde structuur wordt nu toegepast in verf en
andere sprays, waardoor je een oppervlak krijgt dat
water en vuil afstoot. Heel handig!
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