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Sluit aan bij school

Superteek!

In het boek SUPERTEEK! gaat Jop met zijn vader en moeder op vakantie. Jop 
hoort dat er een superteek actief is in Nederland, de Hyalomma-teek. Terwijl 
hij weet wat hij moet doen, zijn z’n ouders te druk bezig met hun vakantie. 
En jij? Weet jij al veel over teken? Met de opdrachten in deze lesbrief weet je 
in een oogwenk alles en meer over de (super)teek en andere kriebelbeesten.

Het boek is ontzettend grappig, maar een bijt van een teek kan heel gevaarlijk zijn. 
Laat je kennis groeien tijdens deze reis langs de verschillende groeifasen van de teek.

Eitje
Een vrouwtjesteek legt soms wel duizenden eieren. 
Een teek is dus nooit alleen als hij of zij op de 
wereld komt. Je zou je kunnen voorstellen dat 
ze dan met elkaar kunnen ‘praten’. Daarom is 
de opdracht voor deze fase: lekker praten in een 
kringgesprek! En niet de leerkracht, maar jullie 
bepalen de vraag. Stem met elkaar af waar jullie 
het over gaan hebben. De vraag met de meeste 
stemmen wint. Heb je extra tijd? Dan kun je 
natuurlijk doorgaan.
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Je bent gebeten!

Snel naar de dokter!
Red je het nog, 

jongen?
Gewoon rustig  

ademhalen, 

Jop! Het komt 

allemaal 

goed.

Tip! 
Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer mensen gebeten worden door een teek. Komt dat omdat we 
minder goed oppassen? Kijk samen het filmpje van Schooltv: Waar vind je teken? Deze titel kun je 
als zoekterm invoeren. Praat daarna samen na. Wat weten jullie nu al van een teek?

De familie van Jop neemt heel veel 
mee op vakantie. Wat willen jullie zeker 

niet vergeten als je op vakantie gaat? 
En waarom heb je dat nodig?

Ben jij weleens door een teek gebeten? 
Of door een ander kriebelbeest? 

Wat gebeurde er?
 En wat als je allergisch bent?

Wat doe jij als je ziek bent? Ben jij dan 
superstoer en bikkel je door? Of lig je 

het liefst stilletjes in je bed?

Jop weet veel meer van teken dan zijn 
ouders. Maar zijn ouders willen eerst 
niet luisteren. Wat doen jullie als je 

aandacht wilt van je ouders?
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Larve
Als een larve uit zijn eitje kruipt, verstopt hij 
zich totdat hij in een gastheer kan happen. 
Maak de woordzoeker en zie wie gastheer 
kan zijn van een larve.

Zoek alle woorden en streep ze door.
Je zoekt zo 7 3 en zo 9 5
Let op: De letters mogen meerdere 
keren worden gebruikt.
Welke zin blijft er over?

BACTERIE
BESMET
EITJE
GRAS
LEDERTEEK
NIMF
SCHILDTEEK
TUIN
VERVELLEN
VOLWASSEN
BEET
BLOEDZUIGER
GASTHEER
LARVE
LYME
PARK
STRUIKEN
VERDOVING
VOCHTIG
ZIEKTE

T D T E R E E H T S A G V

E K E E T D L I H C S L O

M A E R V I E Z S A R G C

S T B L U E M Y L E V I H

  E U G A T R B N L I O O T

B I K R A P E I D R L V I

A  N N V E E N M E E W Z G

E  N I E L K K F H T A I O

O S T R U I K E N C S E E

N   E L L E V R E V A S K J

V E R D O V I N G B E T T

K E E T R E D E L R N E I

N B L O E D Z U I G E R E
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Leerling 1 start met de woorden:

X was geen normale teek. (X= verzin hier de naam voor je teek)

En eindigt met de woorden. 

Tot hij op een dag Y tegenkwam. (Y= verzin hier een naam voor Y)

Leerling 2 start met de zin: 

Y veranderde het leven van X.

En eindigt met de zin:  Zou het ooit nog goed komen?

Leerling 3 start met de woorden:

X kreeg een idee en vertelde dat tegen Y.

Het einde mag leerling 3 zelf verzinnen.

Nimf
Een teek groeit, net als wij, in elke fase van zijn leven. Een nimf heeft bijvoorbeeld 8 pootjes in plaats van 6. 
Laat met elkaar een verhaal over een teek groeien. Deze teek is wel heel bijzonder, het is een fantasieteek, 
met misschien wel bijzondere gaven. 
Maak hiervoor steeds groepjes van 3 leerlingen. Leerling 1 maakt een begin. Leerling 2 maakt het midden, 
leerling 3 maakt het eind. Let op: er zijn een paar regels.

Lees jullie verhalen als je klaar bent voor aan de klas (als je dat wilt!)

Tip! 
Maak nu een tekening bij het verhaal. Verdeel een vel papier hiervoor in 3 delen. 
Een groepslid maakt het hoofd, leerling 2 maakt een middenstuk, leerling 3 maakt 
het achterwerk. Niet spieken! Hoe ziet jullie fantasieteek eruit?
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oplossing Larve: De larve zuigt bloed van een eekhoorn
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Stap 1: informatie
Verdeel de klas in 6 groepen van 4 of 5 leerlingen. 
Elke groep gaat informatie zoeken over één 
onderwerp.

➜  Groep 1: Laat de ontwikkeling van de groei van 
de teek zien.

➜  Groep 2: Waar komen de verschillende soorten 
teken voor? Teken hun plekjes op de wereld.

➜  Groep 3: Groep 3: Waarom is een teek 
gevaarlijk? Welke ziektes kun je krijgen?

➜  Groep 4: Hoe kun je genezen van de ziektes?

➜  Groep 5: Wat kun je doen tegen een teek?

➜  Groep 6: Wat zijn de verschillen tussen  Wat zijn de verschillen tussen 
de superteek en een gewone teek?de superteek en een gewone teek?

Stap 2: onderzoek
Elke groep doet onderzoek naar zijn eigen stukje Elke groep doet onderzoek naar zijn eigen stukje 
van het verhaal. Informatie vind je op internet, 
maar ook bijvoorbeeld op de website van Schooltv. 
Typ in het zoekvenster: teek.

Stap 3: presentatie
Maak per groep een posterpresentatie. Dit 
betekent dat je met tekst én tekeningen uitleg 
geeft over jouw onderwerp. Presenteer dit aan 
elkaar. Samen weet je nu ALLES over de teek.

Volwassen
Een volwassen teek laat zich echt goed zien. Je ziet dan ook het verschil tussen een vrouwtje (die bloed Een volwassen teek laat zich echt goed zien. Je ziet dan ook het verschil tussen een vrouwtje (die bloed 
drinkt) en een mannetje. Dit is dus ook de fase waarin jullie kunnen laten zien hoe veel je weet van een teek! drinkt) en een mannetje. Dit is dus ook de fase waarin jullie kunnen laten zien hoe veel je weet van een teek! 
Organiseer daarom een posterpresentatie.

Tip! Test je kennis
Vraag elke groep om twee vragen te maken om te testen of iedereen het goed begrepen 
heeft. Geef deze vragen aan de leerkracht en vraag of hij of zij er een leuke quiz van kan 
maken. Speel deze quiz na de presentatie. Wie is de SUPER-TEKENKENNER van de klas?


