
naam:   .........................................

WERKBOEK JAARGROEP 6

NATUURZAKEN
Digibordmethode voor natuur & techniek

13158_ntz_wb_gr06_lucht-ontwikkeling.pdf   1 14-10-2014   15:21:38



 LES 1        

VOGELS

Luc ht

 
opdracht 1

spanwijdte

 J E  L E E R T

waarom veren belangrijk zijn 
voor vogels;
dat er verschillende soorten 
snavels en poten zijn;
hoe de mannetjes een vrouwtje 
proberen te lokken.

 B E G R I P P E N

de spanwijdte
de slagpen
het zwemvlies
de klauw
de zangvogel
de pauw

Grootste vleugels
Alle vogels hebben vleugels. De albatros 
heeft de grootste vleugels van allemaal. Hij 
heeft een spanwijdte van drie meter! Met 
die enorme vleugels kan hij heel lang 
zweven boven het water.

Grootste vogels
De albatros is niet de grootste vogel op 
aarde. Dat is de struisvogel. Struisvogels 
kunnen niet vliegen. Daarvoor zijn hun 
vleugels te klein en te zwak. Gelukkig 
kunnen struisvogels wel hard wegrennen als 
er een roofdier aankomt.

40

Maak opdracht 1

Van kleine spanwijdte naar grote spanwijdte. Zet in de goede volgorde. 
Schrijf er 1, 2, 3, 4 en 5 bij.

Hoi! Ik ben 
Andrea. Het lijkt 
me zo heerlijk 
om te kunnen 
vliegen. Daarom 
heb ik één grote 
wens: piloot 
worden.

Albatros.

Struisvogel.
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JE LEERT waarom veren belangrijk zijn voor vogels.    BEGRIPPEN  spanwijdte  slagpen

 
opdracht 2

zwaar

lopen

haren

wol

warm

waterafstotend

lichtsturen

pen

De slagpennen zijn de 
grootste en sterkste 
veren. Vogels vliegen 
en sturen ermee.

Vogels zijn de enige dieren die 
veren hebben. Vogels mogen 
niet te zwaar worden. Daarom 
zijn de pennen van hun veren 
hol: er zit lucht in.

Slagpen.

Warm
In de winter zijn de veren een soort 
winterjas. Ze beschermen de vogels tegen 
de kou. Tussen de veren zit lucht en die 
houdt de warmte vast.

41

Maak opdracht 2

Wat hoort bij veren? Kleur.

Roodborstje.

De veren 
van eenden 

moeten zéker 
waterafstotend zijn.

Adelaar.
Droog
In een natte jas krijg je het snel koud. Veel 
vogels hebben daarom een soort vetlaagje op 
hun veren. Daar kan het water niet doorheen 
komen. Zo blijven ze droog.
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Luc ht

 
opdracht 3

Vogels hebben geen handen en geen gebit. 
Om te eten gebruiken ze hun snavel. Aan de 
vorm van de snavel kun je zien wát ze eten.

42

Maak opdracht 3

Kijk naar de snavels. Welke vogel eet vooral zaden? Kruis aan.

Mus.

Merel.

Eend.Reiger.

Arend.
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JE LEERT dat er verschillende soorten snavels en poten zijn.    BEGRIPPEN  zwemvlies  klauw

 
opdracht 4

De meeste vogels 
hebben drie tenen 
aan de voorkant 
en één teen aan 
de achterkant.

Knie.

Bovenbeen.

Enkel.

Voet.

Alle vogels hebben twee poten en veel vogels 
kunnen daarmee lopen. Er zijn ook vogels die 
niet kunnen lopen. Zij maken sprongetjes om 
vooruit te komen.
Watervogels kunnen goed zwemmen. Dat 
komt door de zwemvliezen tussen hun tenen.
Roofvogels hebben sterke klauwen met 
vlijmscherpe nagels. Hiermee grijpen ze hun 
prooi stevig vast.

Vogels lopen op hun tenen.

43

Maak opdracht 4

Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.

Met zwemvliezen kun je lekker snel zwemmen!

Veel vogels kunnen hun tenen 
stevig om een tak klemmen.

Deze roofvogel 
laat zijn prooi 

niet zomaar los.
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Luc ht

 
opdracht 5

Lijster.

WEET JE  HET NOG?

C  Een schutkleur en nabootsen zijn 

manieren om niet op te vallen.

44

Maak opdracht 5

Heeft deze vogel een schutkleur of is het nabootsen? 
Leg je antwoord uit.

In de lente en in de zomer word ik vaak al 
vroeg wakker. Niet van mijn wekker, maar 
van het gezang van de vogels.

Veel mannetjes doen er alles aan om een 
vrouwtje te lokken. Laten we eens een 
paar manieren bekijken.

Merels en lijsters zijn bekende zangvogels. Ze kunnen 
prachtig zingen. Nou ja, alleen de mannetjes. Zij willen aan 
iedereen laten weten: ‘Ik ben hier de baas.’ En natuurlijk 
hopen ze dat er veel vrouwtjes afkomen op hun gezang.

Mandarijneenden.

Vrouwtjes willen alleen een mannetje 
dat er goed en gezond uitziet. In de 
vogelwereld betekent dat vaak: mooie 
kleuren en glanzende veren.
De vrouwtjes zelf zijn meestal bruin en 
een beetje dof. Dat is ook niet voor 
niets. Ze hebben hun nest vaak op de 
grond − in het gras of in het riet. Daar 
mogen ze natuurlijk niet te veel opvallen.
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JE LEERT hoe de mannetjes een vrouwtje proberen te lokken.    BEGRIPPEN  zangvogel  pauw

 
opdracht 6

Dit vogeltje heeft alle besjes en bloemetjes zelf uitgezocht en 
neergelegd. Nu maar hopen dat een vrouwtje dezelfde smaak 
heeft als hij.

45

Maak opdracht 6

Wat vind jij de mooiste vogel ? Leg je antwoord uit.

Prieelvogel.

Fregatvogel.

Pauw.

De fregatvogel loopt niet altijd met zo’n 
grote rode zak aan zijn keel. Dat doet hij 
alleen als hij een vrouwtje zoekt. Het is zijn 
manier om te zeggen: ‘Kijk eens even hoe 
mooi en gezond ik ben!’

De pauw is misschien wel de grootste 
uitslover van allemaal. De veren van zijn 
staart kunnen wel 1,5 meter lang worden. 
Is er een mooi vrouwtje in de buurt? Dan 
zet hij al die veren overeind. Zo probeert 
het mannetje het vrouwtje te betoveren.
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 LES 2        

VLIEGEN

Luc ht

 
opdracht 1

Hoog in de lucht ontstaat een warme luchtbel. 

De zon verwarmt de aarde. 

De warme lucht stijgt op. 

De lucht boven de aarde wordt warm. 

 J E  L E E R T

dat je kunt zweven op warme 
lucht;
dat je ook op andere manieren 
kunt zweven;
dat vliegtuigbouwers veel 
geleerd hebben van vogels.

 B E G R I P P E N

de thermiek
het zweefvliegtuig
de heteluchtballon
de parachute
de helikopter
de straalmotor

Warme lucht stijgt op.

De zon verwarmt de aarde. De 
lucht boven de aarde wordt 
ook warm en stijgt op. Deze 
warme luchtstroom noem je 
thermiek. Hoog in de lucht 
komen verschillende warme 
luchtstromen bij elkaar. Zo 
ontstaat een warme luchtbel.
Gieren en andere grote vogels 
maken handig gebruik van 
zo’n luchtbel. Ze spreiden hun 
enorme vleugels en zweven op 
de warme luchtbel. Op die 
manier kunnen ze heel grote 
afstanden afl eggen, zonder 
moe te worden!

46

Maak opdracht 1

Zet de zinnen in de goede volgorde. Schrijf er 1, 2, 3 en 4 bij.

Moet je kijken hoe mooi die gieren 
zweven. En zó hoog! Hoe doen ze 
dat toch?

Gieren kunnen urenlang zweven.
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JE LEERT dat je kunt zweven op warme lucht.    BEGRIPPEN  thermiek  zweefvliegtuig

 
opdracht 2

lente

zomer

herfst

winter

Wil je zelf ook eens op warme lucht 
zweven? Dan kun je rondvliegen in 
een zweefvliegtuig, deltavliegen of 
paragliden (je zegt: pa-ra-klai-den). 
Allemaal afgekeken van vogels!

47

Maak opdracht 2

Wat is het beste seizoen om te zweven op de thermiek? Kleur.

Zweefvliegen.

Deltavliegen.

Paragliden: een stoel met een zeil.
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Luc ht

 
opdracht 3

Met het zand kun je het vuur van de gasvlam doven.

Als je wilt landen, gooi je eerst een paar zandzakken naar beneden.

De passagiers kunnen lekker op de zandzakken gaan zitten.

Door de zandzakken blijft de luchtballon nog even op de grond staan.

Hoe lichter, hoe beter. 
De ballon is gemaakt 
van heel lichte 
kunststof. Het is zelfs 
lichter dan lucht.

Je hebt niet altijd de thermiek nodig om te 
zweven. Je kunt ook zelf warme lucht maken! 
Dat gebeurt bij een heteluchtballon. Eerst blaas je 
koude lucht in de ballon. Daarna verwarm je de 
lucht met een gasvlam. Door de hete lucht gaat 
de ballon omhoog. Wil je landen? Dan zet je de 
gasvlam gewoon uit. De lucht koelt langzaam af 
en de ballon zakt weer naar beneden.

48

Maak opdracht 3

Waarom hangen er soms zware zandzakken aan de mand van de luchtballon? Kleur.

Heteluchtballon.
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JE LEERT dat je ook op andere manieren kunt zweven.    BEGRIPPEN  heteluchtballon  parachute

 
opdracht 4

Mensen zijn geen gieren. Hoog in de lucht 
kun je wel je armen en benen spreiden, 
maar je kunt niet zweven. Daarvoor ben je 
veel te zwaar. Je zou dus gewoon te pletter 
vallen! Behalve als je een parachute hebt! 
Zodra de parachute opengaat, wordt die 
gevuld met lucht. Die lucht remt de 
parachute af. Zo zak je dus langzaam op de 
lucht naar beneden . En maak je een zachte 
landing op de grond.

49

Maak opdracht 4

Welk papier wordt het minst afgeremd door de lucht? Kruis aan.

Een parachute wordt afgeremd door 
de lucht. Voor een parachute is dat 
goed. Vliegtuigen zijn juist zo 
gebouwd dat de meeste lucht 
erlángs gaat.

Jihaaaaa!

Als je aan het touwtje 
trekt, gaat de parachute 
vanzelf open.
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Luc ht

 
opdracht 5

Afgekeken van vogels. Niet afgekeken van vogels.

De uitvinders van de helikopter hebben vast heel goed 
naar de kolibrie gekeken. Want een helikopter kan 
hetzelfde als een kolibrie. Dit vogeltje beweegt zijn kleine 
vleugels supersnel heen en weer. Daardoor kan hij stil 
blijven hangen in de lucht. Hij kan ook achteruit vliegen. 
En recht omhoog of recht omlaag.

50

Maak opdracht 5

Wat is afgekeken van vogels? Wat niet? Trek lijnen.

Het vliegen van een 
motorvliegtuig lijkt 
op het vliegen van 
een zwaan.

Helikopter.

De bouwers van vliegtuigen kijken natuurlijk 
goed naar vogels. Naar zwanen 
bijvoorbeeld. Om op te stijgen bewegen 
zwanen snel naar voren. Ze slaan met hun 
vleugels en houden deze een beetje schuin. 
Hierdoor vangen de vleugels wind. De wind 
duwt hen omhoog. De vogels blijven hun 
vleugels bewegen, anders vallen ze naar 
beneden.

Sommige kolibries kunnen hun 
vleugels wel 80 keer per seconde 

heen en weer bewegen.
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JE LEERT dat vliegtuigbouwers veel geleerd hebben van vogels.    BEGRIPPEN  helikopter  straalmotor

 
opdracht 6

Alle vliegtuigen zijn 
gemaakt van licht en 
glad materiaal.

Sterke straalmotoren zorgen 
voor een snelheid van wel 
1000 kilometer per uur. Die 
snelheid is nodig om op te 
stijgen en in de lucht te blijven.

De vleugels staan een 
klein beetje schuin, net als 
bij een zwaan. Daardoor 
kan er veel lucht onder de 
vleugels komen. Die lucht 
duwt het vliegtuig 
omhoog.

Boven op de vleugels zitten 
kleppen die open en dicht 
kunnen. Zo kan het vliegtuig 
sturen, stijgen en dalen.

51

Maak opdracht 6

Vliegtuigen gaan vaak tegen de wind in als ze opstijgen. 
Waarom zou dat zijn?

Het lijkt me het mooiste 
wat er is: zo’n groot 
vliegtuig besturen.De vleugels van vliegtuigen 

lijken op de vleugels van 
vogels.
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 LES 3        

IN WEER EN 
WIND

Luc ht

 
opdracht 1

zilveren eeuwhet opstijgen

ongelukken van vliegtuigenzilveren eeuwvoor vertrek zilveren eeuwtijdens de vlucht

zilveren eeuwhet klimmen
zilveren eeuwhet landen

zilveren eeuwhet dalen

voor vertrek
bij het opstijgen
bij het klimmen
tijdens de vlucht
bij het dalen
bij het landen

 J E  L E E R T

hoe vliegtuigen beschermd 
worden tegen slecht weer;
hoe je het weer kunt meten;
hoe je het weer kunt 
voorspellen.

 B E G R I P P E N

de radar
het antivries
de temperatuur
de windkracht
de barometer
de schaapjeswolk

52

Maak opdracht 1

Kijk naar de grafi ek. Welk deel van de reis is het veiligst?
Schrijf de cijfers 1 (het veiligst) t/m 6 (het minst veilig) in de juiste hokjes.

Ik wil heel graag piloot 
worden, maar vliegen in 
slecht weer lijkt me eng!

Heb jij weleens gevlogen in een zware 
storm of tijdens onweer? Dat kan heel 
eng zijn. Toch hoef je niet bang te zijn, 
want vliegtuigen kunnen best tegen een 
stootje. Wist je dat reizen met een 
vliegtuig veiliger is dan reizen met een 
auto?
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JE LEERT hoe vliegtuigen beschermd worden tegen slecht weer.    BEGRIPPEN  radar  antivries

 
opdracht 2

53

Maak opdracht 2

Sneeuw en ijs op de landingsbaan zijn ook gevaarlijk voor 
vliegtuigen. Waarom?

Elk vliegtuig heeft een radar aan boord. 
Op de radar zien de piloten wat voor 
weer ze onderweg krijgen. Soms willen 
piloten liever om het slechte weer heen 
vliegen. Daarvoor moeten ze wel 
toestemming vragen aan de mensen in 
de verkeerstoren.

De groen met rode vlek 
op de radar betekent: 
heel slecht weer.

De 
verkeerstoren 
van Schiphol.

Vlak voor het vertrek worden sneeuw en ijs van de vliegtuigen gespoten.

Sneeuw en ijs zijn gevaarlijk voor 
vliegtuigen. De kleppen op de vleugels 
kunnen vastvriezen. Daardoor kunnen de 
piloten het vliegtuig niet meer besturen. 
Gelukkig zijn er apparaten die de 
vliegtuigen sneeuwvrij en ijsvrij kunnen 
maken. Hiervoor gebruiken ze antivries.
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Luc ht

 
opdracht 3

temperatuur neerslag wind

0-11

mm
°C

Het weer in ons land is bijna elke dag anders. Het is zonnig of het is 
bewolkt. Het waait of het is windstil. Het regent of het blijft droog.
Je kunt het weer zelf meten. Thuis of op school.

De temperatuur vertelt hoe warm of hoe koud het is. Het 
weerbericht zegt dat het overdag 8 °C (je zegt: graden Celsius) 
wordt. ‘s Nachts wordt het min 2 °C. Dan gaat het dus vriezen!

Uit de wolken komt regen, sneeuw of hagel. Dit noemen 
we neerslag. Het weerbericht zegt dat het heel misschien 
gaat regenen: er is 10% kans op neerslag. Er kan dan 
5 mm regen vallen. Maar waarschijnlijk blijft het droog.

54

Maak opdracht 3

Lees bladzijde 54 en 55. Wat hoort bij elkaar? Trek lijnen.

Je kunt op een 
thermometer zien wat 
de temperatuur is.

Met een regenmeter 
kun je meten hoeveel 

regen er gevallen is.
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JE LEERT hoe je het weer kunt meten.    BEGRIPPEN  temperatuur  windkracht

 
opdracht 4

Het kan hard of zacht waaien. Dat noemen we de windkracht. 
Bijvoorbeeld windkracht 10 is een zware storm. Het weerbericht zegt 
dat het vandaag niet hard gaat waaien: we krijgen windkracht 2.

windkrachten

0-1 geen wind: windstil

2 zwakke wind

3 zwakke tot matige wind

4 matige wind

5 vrij krachtige wind

6 krachtige wind

7 harde wind

8 stormachtige wind

9 storm

10 zware storm

11 zeer zware storm

12 orkaan

De windrichting is de richting 
waar de wind vandaan komt. 
Bijvoorbeeld uit het noorden of 
uit het zuiden. Volgens het 
weerbericht komt de wind 
vandaag uit het zuidwesten.

55

Maak opdracht 4

Schrijf de letters van de windrichtingen op de goede plaats.

noord = N
noordoost = NO
noordwest = NW
oost = O
west = W
zuid = Z
zuidoost = ZO
zuidwest = ZW

Bij windkracht 2 
bewegen af en toe de 

blaadjes aan de bomen.

Met een windwijzer kun 
je uitzoeken waar de wind 

vandaan komt.
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Luc ht

 
opdracht 5

1.

2.

3.

WEET JE  HET NOG?

C  Warme lucht stijgt op. 

Zo ontstaan warme luchtbellen.

Hoog in de lucht is het veel kouder dan op de grond. 
Warme luchtbellen koelen hoog in de lucht af en 
veranderen in wolken. Deze wolken noemen we 
stapelwolken. Stapelwolken zie je dus vooral als het 
warm en zonnig weer is. Aan het eind van de dag 
verdwijnen ze vaak weer.

Een andere manier om het weer te voorspellen is een 
barometer. Een barometer laat zien wat voor weer het 
de komende dagen wordt.

Deze wolken zie je als het mooi weer is. Meestal blijft 
het dan ook wel mooi weer. Alleen als er veel sluiers 
zijn, houden ze het zonlicht tegen.

56

Maak opdracht 5

Hiernaast zie je een thermometer en een barometer. Schrijf drie verschillen op.

Altijd al weerman of weervrouw willen 
worden? Grijp je kans! Door naar de 
wolken te kijken kun je al een beetje 
voorspellen wat voor weer het wordt!

Barometer.
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JE LEERT hoe je het weer kunt voorspellen.    BEGRIPPEN  barometer  schaapjeswolk

 
opdracht 6

1

2

3

4

5

6

7

8

Drie keer raden waarom deze kleine wolkjes zo heten. 
Als schaapjeswolken grijs zijn, krijgen we neerslag en 
wind. Als ze wit zijn, krijgen we juist beter weer.

Lijken de wolken op golven? Dan wordt het somber 
weer.

Zie je een ring om de zon? Dan 
weet je één ding zeker: neerslag 
op komst! Zo’n ring heet een halo.

57

Maak opdracht 6

Maak de puzzel. Welk woord staat in de rechthoek?

1. Met …vries houd je vliegtuigen ijsvrij.

2. Met een …meter meet je de temperatuur.

3. … lucht stijgt op.

4. Hard of zacht waaien.

5. Op deze meter zie je wat voor weer het wordt.

6. Hebben watervogels tussen hun tenen.

7. Grootste en sterkste veer.

8. Dit vliegtuig kan hetzelfde als een kolibrie.

Een weerbericht van een echte 
weerman of weervrouw is 

natuurlijk het meest betrouwbaar. 
Hoewel … zo’n weerbericht klopt 
ook niet altijd!
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 LES 1        

VAN KLEIN 
NAAR GROOT

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Ont wikke l ing

 
opdracht 1

Hulp nodig

WEET JE  HET NOG?

C  Babyzoogdieren 

drinken melk bij hun 

moeder. Dat heet ‘zogen’.

76

 opdracht 1

Hoi! Ik 
ben Falco en ik ben 
echt SU-PER trots! 
Weet je waarom? 
Ik heb een broertje 
gekregen. Ivo heet 
hij.

Een peuter.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

Dit stengeltje kan een 
enorme boom worden!

77

 opdracht 2

Ik wil eruit! Hard werken, hoor! Even uitblazen en opdrogen ... En dan: aan tafel!

De vruchten van een 
eikenboom: eikels.

Babymuizen zijn blind, doof 
en kaal. Hun moeder zoogt 

hen drie weken.

Babyvogeltjes willen 
geen melk, maar 
wormen of rupsen.

+
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Ont wikke l ing

 
opdracht 3

78

 opdracht 3

Dit is mijn zusje Pien. Pien is een kleuter. Ze is 
altijd aan het spelen en knutselen. Ze kan nog 
niet lezen. Daarom lees ik haar weleens een 
verhaaltje voor. Maar ze kan wel al een beetje 
tellen. Kijk maar: Pien, hoeveel jaar ben jij?
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

79

 opdracht 4

Dit is mijn grote broer 
David. Hij is 14 jaar. ‘Een 

echte puber’, zegt mijn vader 
altijd. ‘Niet waar!’ roept 
David dan meteen boos. 
David is het echt nóóit eens 
met mijn ouders.
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Ont wikke l ing

 
opdracht 5

Volwassen: na 18 jaar.
Kan 100 jaar oud worden.

Volwassen: na 5 jaar.
Kan 30 jaar oud worden.

Volwassen: na 2 jaar.
Kan 12 jaar oud worden.

Volwassen: na 1 jaar.
Kan 15 jaar oud worden.

Volwassen: na 5 maanden.
Kan 10 jaar oud worden.

Volwassen: na 2 maanden.
Kan 2 jaar oud worden.

80

 opdracht 5

En hier heb je mijn vader en moeder. 
‘Stelletje bejaarden’, zegt mijn broer 
David. Maar dat klopt niet. Mijn ouders 

zijn nog lang niet bejaard. Het zijn 
gewoon ‘grote mensen’: volwassenen.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

1 jaar 4 jaar 6 jaar 10 jaar 18 jaar 65 jaar

81

 opdracht 6

Bejaarde vrouw.

Groeiringen.

Een eik kan wel 35 meter hoog 
worden. Dat is net zo hoog als 

een gebouw van 10 verdiepingen!

Donkere groeiringen 
groeien in de herfst.

Lichte groeiringen groeien 
in de lente en de zomer.
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 LES 2        

ALLEEN OF IN 
EEN GROEP

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Ont wikke l ing

 
opdracht 1

82

 opdracht 1

Hoi! Hier zijn we weer: mijn vader, mijn 
moeder, mijn zusje en mijn twee broers.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

83

 opdracht 2

Bij futen verzorgen 
het mannetje en het 
vrouwtje hun jonkies 
samen. Vader en moeder 
blijven altijd bij elkaar.

Familie vos: het mannetje heeft 
een paar vrouwtjes.

In een kudde olifanten leven 
geen volwassen mannetjes.Bij de cheeta voedt het 

vrouwtje de jonkies alleen op.

De jonkies van een mees hebben 
soms allemaal een andere vader!

De nandoe is een loopvogel. Het 
mannetje verzorgt de jonkies.

13158_ntz_wb_gr06_lucht-ontwikkeling.pdf   27 14-10-2014   15:21:59



Ont wikke l ing

 
opdracht 3

Het is voor sommige 
dieren het veiligst om 
in heel grote groepen 

te leven.

blijven

84

 opdracht 3

Egels leven alleen. Als 
een jonkie oud genoeg is, 
verlaat het zijn moeder.

Een vos leeft in een 
kleine groep, maar 
hij jaagt alleen.

Kauwen leven in groepen. Ze 
zoeken vaak samen naar eten.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

85

 opdracht 4
Wie wordt de baas van de kudde?
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Ont wikke l ing

 
opdracht 5

Manier 1
Je gezichtsuitdrukking: 
hoe kijk je?

Manier 2
Gebaren: welke 
tekens geef je met 
je handen?

Manier 3
Houding: hoe sta 
of zit je?

Manier 4
Je stem: hoe zeg je het?

Alles goed?

86

 opdracht 5

Ik kijk bij mijn broer David altijd eerst 
naar zijn gezicht. Meestal kijkt hij 
vrolijk. Maar soms zegt zijn gezicht: 
blijf uit mijn buurt!

Zo kijkt een lachende 
chimpansee.

Zo kijkt een bange 
chimpansee.

Mensen vinden 
het fi jn om elkaar 

aan te kijken. 
Chimpansees niet! 

Die worden juist 
kwaad.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

87

 opdracht 6

Gelukkig kunnen katten en 
honden elkaars taal leren!

Ik heb het naar mijn 
ziiiiiiiin!

Oké, jij hebt gewonnen.

Joepie, erachteraan!

Wat een onrustig beest.

Ik wil niet vechten.

Ik vecht door: ik zal je krijgen!
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 LES 3        

ZO DOE JE DAT!

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Ont wikke l ing

 
opdracht 1

aangeboren

88

 opdracht 1

Al meteen na zijn geboorte wist Ivo hoe 
hij aan melk moest komen. Niemand had 
hem dat geleerd. Hoe kan dat?

Dit is allebei instinct: weten hoe 
het ‘melkkraantje’ open moet.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

89

 opdracht 2

Een bijennest in een holle boom.

Deze ooievaar is bijna klaar met het nest.

Een kruisspin aan het werk.
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Ont wikke l ing

 
opdracht 3

90

 opdracht 3

Dit wil ik veranderen 
aan mijn opvoeding: 
ik wil langer gamen 
en later naar bed!

aangeleerd

Eten met een lepel is aangeleerd. 
Nou ja, bijna …
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

91

 opdracht 4

Deze chimpansee kan 
al goed noten kraken.

Moederkip helpt 
haar kuikens bij het 

zoeken naar eten.

Sommige vissen bewaken hun eitjes. 
Als de eitjes uitkomen, zit hun werk erop.
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Ont wikke l ing

 
opdracht 5

Voorbeeld van goed gedrag Verkeerde beloning

Belonen

92

 opdracht 5

Het is altijd leuk om een beloning te 
krijgen, al is het maar een aai over je bol!

Knuffelen en gezellig 
kletsen zijn ook een 
soort beloning.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

6

93

 opdracht 6

Ook op school krijg je een opvoeding.

Zullen we het weer goedmaken?
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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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