
 LES 2        LES 2       

IK WEET 
WAT JIJ EET! 

 J E  L E E R T

• hoe je aan een dier kunt zien 
of het een planten- of een 
vleeseter is;

• hoe het gebit van mensen 
eruitziet;

• hoe ons voedsel verteerd wordt.

 B E G R I P P E N

• de hoektand
• de snijtand
• het glazuur
• de zenuw
• de slokdarm
• de maag

Eten

opdracht 1

Achter in zijn bek 
zitten scherpe 
knipkiezen. Daarmee 
knipt hij het vlees in 
kleinere stukken.

WEET JE  HET NOG?

C  Energie is kracht die 

een mens of dier nodig heeft 

om te bewegen of te groeien. 

Je krijgt energie uit je eten.

Deze grote tanden zijn hoektanden. 
Daarmee verscheurt een vleeseter zijn prooi.

De snijtanden 
van een 
planteneter zijn 
groot. Ze snijden 
er bladeren en 
stengels mee.

Planteneters hebben 
geen hoektanden.

Planteneters hebben platte 
kiezen met knobbels. 
Daarmee malen ze hun eten.

Deze kleine tandjes 
zijn snijtandensnijtanden. Die 
zijn niet zo belangrijk 
voor vleeseters.
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Maak opdracht 1

Een ocelot.

Een hert.

Planteneters hebben een ander gebit dan vleeseters. Planteneters hebben een ander gebit dan vleeseters. Planteneters hebben een ander gebit dan vleeseters. Planteneters hebben een ander gebit dan vleeseters. 
Hieronder zie je de schedel van een hert.Hieronder zie je de schedel van een hert.Hieronder zie je de schedel van een hert.Hieronder zie je de schedel van een hert.

Soms vind ik resten van dode dieren, zoals Soms vind ik resten van dode dieren, zoals 
de schedel van deze ocelot (je zegt: de schedel van deze ocelot (je zegt: 
o-se-lot). Maar ook dat is interessant: o-se-lot). Maar ook dat is interessant: 
aan zijn gebit kan ik zien wat hij at.aan zijn gebit kan ik zien wat hij at.aan zijn gebit kan ik zien wat hij at.

JE LEERT hoe je aan een dier kunt zien of het een planten- of een vleeseter is.    BEGRIPPEN  hoektand • snijtand

Les 2 • Ik weet wat jij eet!

opdracht 2

Giraffenpoep.

Olifantenpoep.

100 kilo of een paar dagen niets
In planten zit veel minder energie dan in vlees. Planteneters 
moeten daarom veel meer eten dan vleeseters. Een olifant 
eet meer dan 100 kilo per dag. Als een leeuw een goed maal eet meer dan 100 kilo per dag. Als een leeuw een goed maal eet meer dan 100 kilo per dag. Als een leeuw een goed maal eet meer dan 100 kilo per dag. Als een leeuw een goed maal eet meer dan 100 kilo per dag. Als een leeuw een goed maal eet meer dan 100 kilo per dag. Als een leeuw een goed maal eet meer dan 100 kilo per dag. Als een leeuw een goed maal 
heeft gehad, eet hij soms dagenlang niets.heeft gehad, eet hij soms dagenlang niets.heeft gehad, eet hij soms dagenlang niets.heeft gehad, eet hij soms dagenlang niets.heeft gehad, eet hij soms dagenlang niets.

Zo lang zijn 
hun darmen.

Een buikje
Niet alleen de gebitten van planten- en vleeseters zijn Niet alleen de gebitten van planten- en vleeseters zijn 
anders. Ook aan hun buik kun je vaak zien wat dieren anders. Ook aan hun buik kun je vaak zien wat dieren 
eten. Planteneters hebben meestal een dikkere buik dan eten. Planteneters hebben meestal een dikkere buik dan 
dieren die vlees eten. Hoe dat komt? Planteneters hebben dieren die vlees eten. Hoe dat komt? Planteneters hebben 
veel langere darmen nodig om hun voedsel te verteren. veel langere darmen nodig om hun voedsel te verteren. 
De darmen van een giraf zijn wel 77 meter lang!De darmen van een giraf zijn wel 77 meter lang!De darmen van een giraf zijn wel 77 meter lang!De darmen van een giraf zijn wel 77 meter lang!De darmen van een giraf zijn wel 77 meter lang!
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Maak opdracht 2

77 meter.

20 meter.

28 meter.

3,5 meter.

1,5 meter.

7 meter.

45 meter.

De darmen van de olifant zijn een stuk korter dan de darmen van De darmen van de olifant zijn een stuk korter dan de darmen van 
de giraffe. Hoe kun je dat zien aan hun poep?de giraffe. Hoe kun je dat zien aan hun poep?

Door de inhoud van Door de inhoud van 
de darmen van dode de darmen van dode 

dieren te onderzoeken, 
kom ik erachter wat zij 
aten. Maar ook door 
hun poep te bekijken!
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Natuurzaken 

Met de aantrekkelijke, interactieve lessen van Natuurzaken breng je natuur 

en techniek de klas in! De methode daagt leerlingen uit en wakkert hun 

nieuwsgierigheid aan. Zelf uitproberen is natuurlijk het leukste wat er be-

staat! Daarom kun je zowel digitale als fysieke proefjes doen. Op die manier 

krijgen leerlingen de lesstof letterlijk in hun vingers. En omdat Natuurzaken

helemaal digitaal is, is de methode altijd up-to-date. Kies ook zelf voor vol-

ledig digitaal werken of ga voor een combinatie met papieren werkboekjes.

De 21e-eeuwse vaardigheden zijn een belangrijk onderdeel van Natuurzaken

en laten de lessen naadloos aansluiten op de belevingswereld van de leer-
lingen. De lessen zijn kant-en-klaar en kunnen met weinig voorbereiding 

worden gegeven. De wereldoriënterende thema’s zijn een aanvulling op de 

compacte methode en koppelen Natuurzaken aan Wereldzaken en Tijd-
zaken. 

opdracht 1

Dit dier heeft grote / kleine snijtanden.

Dit dier heeft wel / geen hoektanden.

Dit dier heeft wel / geen knipkiezen.

Dit dier is een planteneter / vleeseter.
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Kijk naar de foto. Streep de foute antwoorden door.Kijk naar de foto. Streep de foute antwoorden door.
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Doorgaande leerlijn en aansluitende methoden
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groep 5 t/m 8
•  100 % digitaal of kies voor een mix van papier en digitaal
• honderden filmpjes, animaties, spelvormen en interactieve opdrachten 
• kant-en-klare lessen met weinig voorbereiding
• 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod
• eenvoudig lessen aanpassen en verrijken
• wereldoriënterend werken met vakverbindende thema’s

groep 3-4
•  compleet aanbod voor wereldoriëntatie in 

groep 3 en 4
•  voldoet aan kerndoelen voor oriëntatie op 

jezelf en de wereld
•  thema’s van Veilig leren lezen komen 

naadloos overeen

groep 5 t/m 8
• extra lessen actualiteit voor groep 5-6 en 7-8
• elk schooljaar 20 nieuwe lessen
•  gratis bij een licentie op Wereldzaken, 

Natuurzaken of Tijdzaken 


