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NATUURZAKEN
Digibordmethode voor natuur & techniek
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 LES 1        

ETEN OM 
TE LEVEN

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Eten

 
opdracht 1

Benzine voor je lichaam

40

 opdracht 1

Hoi! Ik ben Mila. Vandaag hebben mijn 
broer Max en ik sportdag op school. Wie 
sport moet goed eten. Daarom eet ik veel 
bij het ontbijt. Maar Max heeft geen trek.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

41

 opdracht 2

De bladeren van planten 
vangen zonlicht op. 
Zonder licht kunnen 
planten niet leven.

Planten hebben ook lucht 
nodig. Ze hebben geen neus 
of mond. Daarom ademen 
ze met hun bladeren.

Met hun wortels halen planten 
water en eten uit de grond.
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Eten

 
opdracht 3

42

 opdracht 3

Op weg naar school zag ik iets 
zieligs! Een kat met een mus in zijn 
bek. Max vond dat heel gewoon. 
‘Dat is de natuur!’, zei hij. ‘De 
kat eet gewoon zijn ontbijt.’

Dit zijn vleeseters.

Dit zijn planteneters.

Zij eten 
planten en 
vlees.

Mmm … een vogel!
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

1

43

 opdracht 4
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Eten

 
opdracht 5

44

 opdracht 5

Bij het schoolplein zag ik een mooie paddenstoel. 
Max wilde hem plukken. Toen ik zei dat hij 

giftig was, liet hij hem toch maar staan.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

45

 opdracht 6

Deze paddenstoelen groeien op de stam van een 
boom. Ze zitten vaak dicht boven en naast elkaar.

Deze paddenstoel heeft 
een goede naam, want 
hij stinkt echt.

Deze paddenstoel kun je eten. Eekhoorns doen dat 
ook. Jij kunt dat beter niet doen, want er bestaat 
een giftige paddenstoel die erg op hem lijkt.

Deze paddenstoel kent iedereen. 
Hij is rood met witte stippen. Raak 
hem niet aan, want hij is giftig!

Een heksenkring.
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 LES 2        

ETEN 
ALLESETERS 

ALLES?

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Monniken  en  r idde r sEten

 
opdracht 1

Te veel

46

 opdracht 1

Max heeft niets gegeten voor hij ging sporten. 
Hij voelt zich slap. Het sporten gaat niet zo 
goed. Maar bij mij gaat het ook niet zo goed. 
Wel gek: ik heb juist heel veel gegeten!
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

De stoffen in groente en 
fruit houden je gezond.

Brood en pasta zijn 
brandstoffen voor je lichaam.

Vlees, vis en eieren zijn 
goed voor je botten, spieren 
en hart. Melk en kaas zijn 
goed voor je botten.

Je moet genoeg drinken 
om te plassen en te 
zweten.

Vet is een brandstof. Maar als je 
er te veel van eet, word je dik.

47

 opdracht 2
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Eten

 
opdracht 3

wil

48

 opdracht 3

mogen
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

49

 opdracht 4

… maar vaak 
is het beter om 
anders te eten. 
Minder vet en 

minder zoet. En 
meer groente 

en fruit.

Wie op dieet 
moet, mag 
minder eten …
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Eten

 
opdracht 5

Wij beschermen je lichaam tegen 
gevaarlijke indringers.

Een leger in je lichaam

50

Opgepast!

Ik wil wel pindakaas eten en 
ik mag het ook, maar ik kan 
het niet. Ik word er ziek 
van. Ik krijg jeuk in mijn 
mond en mijn keel wordt 
dik. Helemaal niet fi jn!

 opdracht 5
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

51

 opdracht 6

Hup! Naar 
buiten jij!

Pas op of 
ik schiet je 
vol uitslag!

Let op! Foute stoffen! Weet je het zeker?

Oorlog
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 LES 3        

SMAKELIJK 
ETEN!?

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Eten

 
opdracht 1

Leuk! Ik mag mama helpen met koken. 
Alleen is mama zó netjes. Ik moet altijd 
eerst mijn handen wassen. En ook de 
groenten en de messen moeten schoon 
zijn. Dan pas kunnen we echt beginnen.

52

 opdracht 1
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

53

 opdracht 2
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Eten

 
opdracht 3

Ik snap het toch nog niet helemaal. Wat zijn 
die kleine stofjes nu eigenlijk? En hoe kunnen 
zulke kleine dingen zo gevaarlijk zijn?

54

 opdracht 3
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

55

 opdracht 4
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Eten

 
opdracht 5

56

 opdracht 5

Ik moet altijd goed uitkijken of 
er geen pinda’s in het eten 
zitten. Gelukkig staat dat op 
de verpakking.

13141_ntz_wb_gr5_eten-bescherming.pdf   18 14-10-2014   14:39:53



JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

O

57

 opdracht 6
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 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

 LES 1        

PAS OP: IK 
VERDEDIG ME!

Besc he rming

 
opdracht 1

Hoi! Ik ben Mette. Ik help mijn vader in 
de tuin. Dat is leuk, maar … ik prik me 
telkens. Ik wist niet dat planten zo 
gemeen konden zijn!

Vervelend?

76

 opdracht 1

Een braam.

Een cactus.

Een vuurdoorn.

Een roos.

Au! Dat prikt!
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

Pluk deze mooie plant niet! 
De hele plant is erg giftig.

Bah! Wat vies!

77

 opdracht 2

Een dovenetel.

Oei! Dat jeukt! 

Lelietje-van-dalen
Deze bloem mag je plukken. 
Maar raak de bes niet aan!

Aardappel
Eet een aardappel nooit rauw! 
Je wordt er ziek van.
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Besc he rming

 
opdracht 3

Onder de braamstruik zag ik iets zitten. 
Een egel! Hij zag er heel lief uit, maar 
toen ik hem wilde aaien, veranderde 
hij ineens in een prikkelig bolletje.

78

 opdracht 3

Prikkeldraad

Stekels in de dierentuin

Het stekelvarken.

De egelvis.

De hagedis.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

De brandnetels van de zee

Zzz! Prik!

79

 opdracht 4

Een bij.

Een wesp.

Deze kwal leeft 
in de Noordzee. 

Als je met je 
huid langs zijn 
slierten komt, 

prikt hij.
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Besc he rming

 
opdracht 5

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

80

 opdracht 5

Deze dieren spelen 
verstoppertje in een boom. 

Zie jij wat voor dieren het zijn?

Ik stapte net bijna op een pad. Nee, niet het 
tuinpad, maar zo’n bruin beestje. Hij had 
dezelfde kleur als de bladeren waar hij 
tussen zat. Niet zo gek dat ik hem niet zag.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

Een steen?

81

 opdracht 6

Bladeren?Een uil?
Bah!

Takken?Een wesp?
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 LES 2        

EEN EIGEN HUIS

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Besc he rming

 
opdracht 1

Ik vond de egel onder een braamstruik 
in de tuin. Daar had hij een lekker 
plekje voor zichzelf gemaakt. Best 
slim: zo heeft hij een dubbele portie 
stekels om zich te beschermen.

Een lekker plekje

82

 opdracht 1

Tweedehands
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

83

 opdracht 2

Het konijn. De vos.
De mol.

De specht.De bijeneter.

De ijsvogel.
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Besc he rming

 
opdracht 3

Takken en blaadjes

De merel.

Een netjes nest?

84

 opdracht 3

Vannacht stormde het. Toen ik vanochtend bij de 
egel ging kijken, lag er een vogelnestje 

voor de schuurdeur. Het was uit de 
boom gevallen. Nog helemaal heel! 
Zo mooi en stevig was het gemaakt.

Het nest van 
een merel.

De kievit.

De fuut.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

85

 opdracht 4
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Besc he rming

 
opdracht 5

In een hoekje van de schuur vond ik nog iets 
moois. Het was gemaakt van een soort 
papier. Ik had geen idee wat het was. Mijn 
vader wist het wel: een oud wespennest!

Een huis van was

86

Eigenlijk maakten bijen deze kaars.

Een wespennest.

water

 opdracht 5
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

Het hoogste gebouw van 
Nederland is 165 meter hoog.

Wat is dit? 

Met z’n allen

87

 opdracht 6
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 LES 3        

HOE BOUW 
JE EEN 

MENSENNEST?

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Besc he rming

 
opdracht 1

Na een hele dag buiten is het ook wel 
weer lekker om binnen te zijn. Wij 
mensen hebben ook een nest: ons huis!

88

 opdracht 1

Klei uit de rivier
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

Op het water Met z’n allen

89

 opdracht 2
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Besc he rming

 
opdracht 3

Het vogelnestje dat door de storm uit de boom was gevallen, heb ik 
op mijn kamer op zolder gelegd. Maar ineens werd ik bang: zou ons 
dak ook weg kunnen waaien? Gelukkig wist mijn moeder het 
antwoord: ‘Nee hoor, daar is ons huis veel te stevig voor!’

90

 opdracht 3
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

Stenen hakken

Waarom zo?

91

 opdracht 4

En niet zo?
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Besc he rming

 
opdracht 5

Spijkers
Houten latten 
maak je vast 
met spijkers. 
Met een hamer 
sla je ze door 
het hout.

92

 opdracht 5

Maar hebben de 
bouwvakkers alles wel goed 
aan elkaar vastgemaakt 
toen ze ons huis bouwden? 
‘Ja hoor!’, zei mijn moeder. 

‘Ga jij nu maar lekker slapen!’

Metselwerk
Bakstenen liggen niet los. Met 
cement zijn ze aan elkaar gemetseld.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

De bout.

De moer.

93

 opdracht 6

Om overal goed bij te kunnen, zetten 
bouwvakkers een steiger om het huis. 
Als het werk af is, halen ze de steiger 
weer weg. Steigers moeten dus stevig 
zijn, maar ook makkelijk uit elkaar 
kunnen. Daarom gebruiken ze bouten 
en moeren.

Metaal dat nooit meer los hoeft, wordt 
gelast. Bij lassen maak je twee stukken 
metaal zo heet dat ze aan elkaar smelten.
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DEZAKENVANZWIJSEN

Digibordlessen 
36x per jaar een kant-en-klare 
digibordles gebaseerd op de 
actualiteit, voor een complete 
en altijd actuele methode

Digibordmethode 
voor geschiedenis

Digibordmethode 
voor natuur & techniek

Natuurzaken is onderdeel van de 
uitgaven voor kennisgebieden 
van Zwijsen. Verwante uitgaven 
binnen De Zaken van Zwijsen zijn:

Digibordmethode 
voor aardrijkskunde

dezakenvanzwijsen.nl
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