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 Bodemdieren 
(Alles-in-1) 

 
Hierover gaat de les: 
 

 Bodemdieren 
 
 

De les gaat over dieren die in en op de bodem leven. Dat kunnen insecten zijn, maar 
ook spinnen, slakken of krabben. Je kunt aansluiten bij kerndoel 40: leerlingen leren 
over verscheidenheid en eenheid van in de omgeving veel voorkomende dieren en 
kunnen ze indelen in geleedpotigen (zoals insecten, spinnen, kreeftachtige en de 
duizendpoten), wormen en weekdieren (zoals slakken). 
 

Dit ga je de leerlingen leren: 
 

 Vorm: lijn als arcering 
 

 Werkwijze: tekenen met grijs potlood en knippen en plakken van papier 
 

 Onderzoek: onderzoek het materiaal 
 

Fase 1: Oriënteren 
• Toon het eerste deel van het filmpje en zet het bij minuut 1:25 op pauze om de 

leerlingen zelf te laten oefenen met de werkwijze door allerlei arceringen op kleine 
velletjes papier te maken. 

• Toon het tweede deel van het filmpje. Je kunt het filmpje pauzeren en met de 
leerlingen de vorm en de huid van de bodemdieren bespreken. 

• Toon het derde deel van het filmpje. 
 

Benoem de opdracht: 
Maak een collage van een bodemdier en laat zien dat het dier verschillende soorten huid 
heeft. 
  
Fase 2: Onderzoeken 

• Geef leerlingen de tijd om te onderzoeken wat ze willen maken. Ze kunnen dat 
doen door vormen te knippen en te schuiven, maar ook door met grijs potlood nog 
meer arceringen te maken.  

• Stel individueel reflectievragen. 
• Bekijk wanneer nodig nogmaals (delen van) de filmpjes. 

Houd een tussentijdse beschouwing, in groepjes of klassikaal. Je kunt hiervoor de 
vragen van de evaluatie gebruiken. 
 
 



Copyright 2021 Creëer en Leer 
 

Fase 3: Uitvoeren 
• Als de leerlingen voldoende gespeeld hebben, deel je de lijm uit om het werk vast te 

plakken. 
  
Fase 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 
Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in 
groepjes of individueel beantwoorden. De vragen kunnen ook gebruikt worden bij 
een tussentijdse beschouwing of als reflectievragen tijdens het onderzoeken en 
uitvoeren. 
 

Les in bouwstenen 
Zijn je leerlingen toe aan meer uitdaging? Of wil je de les op je eigen manier geven? Ga 
dan naar de les in bouwstenen.  
 
En verder 
Meer informatie over bodemdieren met een challenge over soorten bodemdieren: 
https://www.ivn.nl/2uurnatuur/weetjes-0 
https://www.ivn.nl/2uurnatuur/soorten-bodemdieren 

 


