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 LES 1       

SAMEN IN HET 
REGENWOUD

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Eten

 
opdracht 1

40

 opdracht 1

Hoi, ik ben Stef. Ik ben bioloog. In het tropisch 
regenwoud onderzoek ik welke planten en 
dieren daar leven. Dat zijn er ontzettend veel. 
En het bijzondere is: veel soorten dieren en 
planten kunnen niet zonder elkaar.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

41

 opdracht 2

Helaas is er na houtkap vaak weinig meer over van het tropisch regenwoud.
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Eten

 
opdracht 1opdracht 3

Als je over het regenwoud vliegt, zie 
je het dak van het woud. Dat bestaat 
uit de toppen van de hoogste bomen. 
Die zijn vaak wel veertig meter hoog! 
Met hun brede toppen vangen ze veel 
zonlicht op. De bovenste laag van het 
regenwoud heet de kroonlaag.

Een laag lager
Iets lager in het regenwoud is minder 
zonlicht. Daar groeien jonge bomen 
die nog hoger willen groeien. Ook 
palmbomen en lianen groeien daar.

Op de onderste laag komt bijna geen 
licht. Daarom groeien er ook bijna 
geen planten. Mossen en algen 
groeien er wel. Ook liggen hier veel 
dode bladeren. Deze laag noem je het 
bostapijt.

42

 opdracht 1 opdracht 3

Er is niet één biotoop in het regenwoud. Er zijn er heel 
veel. Soms speur ik in het bladerdek op de grond. Een 
andere keer hang ik in een bakje hoog in de bomen. 
Overal kom ik heel andere planten en dieren tegen.
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opdracht 2opdracht 4

JE LEERT BEGRIPPEN  

Hoog en droog

Tussen de stammen

43

 opdracht 2 opdracht 4
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Eten

 
opdracht 1opdracht 5

WEET JE  HET NOG?

C  Bij het ontkiemen gaat 

een zaadje open. Er groeien 

een wortel en een stengel uit.

44

 opdracht 1 opdracht 5

Bromelia’s hebben bomen als gastheer. 
Zelf zijn ze de gastheer voor boomkikkers.

Dat dieren elkaar eten, weet 
je vast wel. Maar wist je ook 
dat sommige planten en 
dieren samenwerken?
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opdracht 2opdracht 6

JE LEERT BEGRIPPEN  

45

 opdracht 2 opdracht 6

Foute gasten

Kleine ettertjes

Mijten op de 
rug van een bij.

Deze teek is dol 
op hondenbloed.

Deze boom wordt gewurgd!
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 LES 2       

IK WEET 
WAT JIJ EET! 

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

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 snijtanden. Die 
zijn niet zo belangrijk 
voor vleeseters.

46

 opdracht 1

Een ocelot.

Een hert.

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

 
opdracht 2

Giraffenpoep.

Olifantenpoep.

Zo lang zijn 
hun darmen.

47

 opdracht 2

77 meter.

20 meter.

28 meter.

3,5 meter.

1,5 meter.

7 meter.

45 meter.

Door de inhoud van 
de darmen van dode 

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

 
opdracht 1opdracht 3

Met onze snijtanden 
snijden we ons eten. 
Een hap uit een 
appel bijvoorbeeld. 
Onze snijtanden zijn 
niet zo groot als die 
van planteneters, 
maar groter dan die 
van vleeseters.

Ook onze kiezen zijn minder 
scherp dan die van vleeseters, 
maar scherper dan die van 
planteneters. We malen er 
ons eten mee.

Onze hoektanden zijn minder groot dan die 
van vleeseters. We gebruiken ze bijvoorbeeld 
om vlees van botten af te bijten.

Alles

48

 opdracht 1 opdracht 3

Diep in het regenwoud leven nog 
mensen die nooit in de supermarkt 
komen. Zij vinden al hun voedsel 
door op dieren te jagen en 
naar vruchten te zoeken.
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opdracht 2opdracht 4

JE LEERT BEGRIPPEN  

glazuur

tandbeen

tandwortel

zenuw

49

 opdracht 2 opdracht 4

Even tellen …

Hard van buiten

Zacht van binnen

Rotsvast
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Eten

 
opdracht 1opdracht 5

3

1

2

50

 opdracht 1 opdracht 5

Naar beneden

Zo, ik heb even een appel en een 
banaan gegeten. Mijn buik is weer 
gevuld! Ik heb ineens ook weer 
veel meer energie. Nu kan ik 
weer een paar uurtjes verder.
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opdracht 2opdracht 6

JE LEERT BEGRIPPEN  

mond

slokdarm

maag

darmen

4

5

6

51

 opdracht 2 opdracht 6

Een ballon

Een tuinslang

WC
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 LES 3        

IK HEB HET ER 
WARM VAN!

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

Eten

 
opdracht 1

WEET JE  HET NOG?

C  Voedsel en zuurstof 

worden in de spieren verbrand. 

Zo ontstaat energie en warmte.

52

 opdracht 1

Zo, ik ben weer thuis. Dat is wel wennen zeg! 
Wat heb ik het hier koud! Ik trek een dikke 
trui aan en steek de houtkachel aan. En ik 
heb ineens zo’n zin in stamppot. Dat was in 
het regenwoud wel anders!
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

Winterjas

53

 opdracht 2
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Eten

 
opdracht 1opdracht 3

Weet je wat ik graag doe als ik het 
koud heb? Een grote pot thee zetten 
en dan lekker onder een deken op de 
bank zitten. Mmmm! Lekker warm!

54

 opdracht 1 opdracht 3

Heet

Koel

Een dubbelwandige theepot 
zonder oor is onhandig. Want dan 

kun je niet schenken!
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opdracht 2opdracht 4

JE LEERT BEGRIPPEN  

55

 opdracht 2 opdracht 4

Laag over laag over laag

Een donzen dekbed is 
gevuld met kleine veertjes.
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Eten

 
opdracht 1opdracht 5

56

 opdracht 1 opdracht 5

Dubbelglas

Mijn huis is gelukkig ook goed geïsoleerd. 
Als ik de verwarming maar even aan heb, 
wordt het al lekker warm. En het koelt 
niet snel af. Dat is goed voor het milieu, 
maar ook voor mijn bankrekening!
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opdracht 2opdracht 6

JE LEERT BEGRIPPEN  

Fijn hoor, zo’n warm huis. 
Maar ik was toch liever in het 

tropisch regenwoud gebleven!

57

 opdracht 2 opdracht 6

Dubbele muur
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 LES 1        

DE HUID VAN 
PLANTEN EN 

DIEREN

Besc he rming

 
opdracht 1

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N Levende en dode huid

bastschors

76

 opdracht 1

Hoi, ik ben Bas. Je zult even moeten wachten, 
hoor! Ik kom net uit de tuin en heb daar in 
brandnetels gepakt. Als jullie alvast 
beginnen met lezen, smeer ik mijn handen 
even met azijn in tegen de jeuk ...

De doorsnede van een graanstengel. De ring 
met gaatjes aan de buitenkant is de bast.

De doorsnede van 
een boom.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

Een dunne schors

Ingepakte beukenbomen.

77

 opdracht 2

Boomschors 

Een plataan.

Een kurkeik in Portugal.
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Besc he rming

 
opdracht 3

78

Gelukkig, de jeuk wordt al minder. Volgende keer trek ik 
toch maar handschoenen aan als ik in de tuin ga werken. 
Tjonge, wat hebben wij mensen toch een gevoelig huidje 
als je dat vergelijkt met de meeste dieren.

 opdracht 3

Zoogdieren en vogels

Een rendier in de rui.

Een oude slangenhuid. Een slang 
verliest al zijn schubben in één keer.

De staart van een 
krokodil. Een krokodil 
verliest zijn schubben 

één voor één.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

Amfi bieën

79

 opdracht 4

Gelaagde ijzeren ringetjes 
beschermen deze soldaat.

Gelaagde schubben 
beschermen een vis.

De dunne stukken huid tussen de tenen 
van een kikker heten zwemvliezen.

gelaagd
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Besc he rming

 
opdracht 5

80

 opdracht 5

Nu nog even het zand onder 
mijn nagels weghalen en ik 
ben weer helemaal het 
mannetje.

Leven in een harnas

Een huid van hoorn

Ongewervelde dieren 
met geledingen 
noemen we 
geleedpotige dieren.

Zonder geledingen 
zou een ridder (maar 

ook een krab) zich niet 
kunnen bewegen.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

81

 opdracht 6

Dit is niet een dode spin, 
maar zijn oude huid.

Deze sprinkhaan is net 
verveld. Hij hangt hier 

nog aan zijn oude velletje.
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 LES 2        

DE HUID VAN 
DE MENS

Besc he rming

 
opdracht 1

 J E  L E E R T

 B E G R I P P E N

82

 opdracht 1

Nu denken jullie misschien dat ik tuinman 
ben. Mis! Ik ben bouwer van beroep. 
Daarbij draag ik altijd een helm, 
handschoenen en beschermende kleding. 
Als een soort tweede huid.

Was jezelf niet te vaak met zeep. 
Daar kunnen je beschermende 

bacteriën slecht tegen.

Levertraan is écht niet lekker!
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

83

 opdracht 2

De huid als thermometer

Kippenvel.

Baby’s stoppen voorwerpen in de mond om ze beter te kunnen voelen.

Eelt onder je hielen.
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Besc he rming

 
opdracht 3

hoornlaag talgklier pigment

zweetklier

84

 opdracht 3

Wist je dat je huid steeds van binnenuit 
aangroeit? Daardoor heb je elke maand een 

nieuwe huid. De hoornlaag van je huid valt 
gewoon in schilfertjes van je af. Gedurende je hele 
leven verlies je zo wel 18 kilo huid! En het meeste 
daarvan verdwijnt gewoon in de stofzuiger!

Nieuwsgierig hoe je huid al die 
verschillende dingen doet? Dan 
moeten we een stukje huid onder 
de microscoop bekijken.

Puistjes ontstaan als 
verstopte talgklieren 
gaan ontsteken.

Tja … iets te lang in 
de zon gelegen!

door …

door …
pigment
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

Als je zweet, komt er een 
dun laagje water op je huid. 

Daardoor koelt je huid af.

bloedvat

zenuw

vet

85

 opdracht 4

door …
vet.

De huid is een thermometer 
door …

bloedvaten zweetklieren

door …
zenuwen

Zo’n stootkussen is nou 
ook weer overdreven!

Als je geen pijn zou 
voelen, zou elk klein 

wondje kunnen 
uitgroeien tot een 

gevaarlijke infectie.
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Besc he rming

 
opdracht 5

86

 opdracht 5

De gevaarlijkste vijand van de huid is de zon. 
Omdat ik vaak buiten werk, hou ik daar 
rekening mee. Op zonnige dagen smeer ik 
me altijd goed in.

Deze dames uit de vorige eeuw dragen een parasol en 
kleding die hun hele lichaam beschermt tegen de zon.

Albino’s in Afrika lopen gevaar 
te worden gedood. Veel 
mensen geloven dat albino’s 
geheimzinnige krachten 
hebben.

In het Latijn betekent 
‘albus’: wit.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

Soort huid: Kenmerken van de huid: Zonbeschermingsfactor: Ik heb nodig:

getinte huid bruint snel, verbrandt zelden 5-10

licht getinte huid bruint snel, verbrandt langzaam 10-15

lichte huid bruint langzaam, verbrandt snel 15-25

zeer lichte huid bruint niet of weinig, verbrandt heel snel 25-30

87

 opdracht 6

Ook donkere mensen kunnen 
verbranden en moeten zich insmeren.

Lichte huid en donkere huid.
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 LES 3        

STERKE 
VORMEN

Besc he rming

 
opdracht 1

 J E  L E E R T

 

 B E G R I P P E N

Als je een blad papier tussen 
twee blokken hangt, buigt het 
door. Als je het blaadje vouwt, 

blijft het recht.

88

 opdracht 1

Zo, welkom op de werkplaats. 
Kijk en lees maar mee, dan zal 
ik je wat meer vertellen over 
het materiaal waarmee ik werk.

… en sterke golfplaten.

Op die manier maak je stevig karton …
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 2

pijpbalk

Een blad papier kun je niet rechtop zetten. Daar is het te slap voor. 
Het lukt wel als je het blad vouwt. Het wordt nog steviger als je er 
een balk of buis van maakt.

89

 opdracht 2

Weet je waarom wij 
bouwers zo blij zijn met 

profi elbalken? Ze zijn veel 
lichter dan massieve balken 
en minstens even sterk.

Van links naar rechts: H-profi el, U-profi el, 
buisprofi el, L-profi el en vierhoeksprofi el.

Een constructie met 
U-profi elen.

Een constructie met buisprofi elen.
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Besc he rming

 
opdracht 3

90

 opdracht 3

Met die verschillende profi elen 
maak ik stevige constructies. En 
dan is de vorm belangrijk.

Een boogconstructie is erg sterk. 
Maar als je er ook maar één steen 
uit haalt, stort de hele boog in!

Dit bouwwerk staat er al bijna 2000 jaar. 
De boogconstructie maakt dit bouwwerk sterk.

Bij deze brug hangt de weg aan een gebogen vorm.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 4

Een gebogen vorm met een 

Een spitsboog.

91

 opdracht 4

Een overdekte markthal.

Een kerk.

Een manege.
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Besc he rming

 
opdracht 5

92

 opdracht 5

Maar er zijn nog meer 
sterke vormen. Kijk 
maar!

Deze piramide staat al ruim 
4000 jaar. De driehoekige vorm 

maakt dit bouwwerk sterk.

Kijk maar eens goed om je heen. 
Driehoeksconstructies kom je 
overal tegen.
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JE LEERT BEGRIPPEN  

 
opdracht 6

1

2

3

4

5

6

8

9

93

 opdracht 6

Hoe meer marshmallows je met prikkers 
met elkaar verbindt, hoe sterker de 
constructie wordt.

Leuk, hè. Er valt nog veel meer over 
te vertellen, maar helaas! We zijn aan 

het einde van het thema gekomen. Dag!
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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
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