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WIE LEEFT ER IN HET BOS?
Kennismaking met het bos en zijn inwoners
Wat is een bos?
Je weet nu al wat een boom is en hoe hij eruit ziet. Nu heb je vast en zeker ook wel al eens van een bos
gehoord. De woorden boom en bos verschillen niet zoveel van elkaar. Dat is omdat een bos grotendeels uit
bomen bestaat. Veel bomen samen vormen een bos. Wanneer je in een bos staat en je kijkt naar de lucht dan
zou je eigenlijk heel veel groen moeten zien (van de bomen) en maar heel weinig blauw (van de lucht).
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Bijlagen
Dieren uit het bos

Kunnen planten met elkaar praten?
Planten kunnen niet écht praten want ze
hebben geen mond. Toch zijn er bepaalde
planten die communiceren en wel via
geuren. In Afrika is er een boompje dat
giraffen héél graag lusten. Zodra de eerste plant voelt dat er aan zijn blaadjes
wordt gepeuzeld stuurt hij geuren uit die
via de wind de andere planten waarschuwt.
Zij maken dan direct een sterk gif aan
waardoor de blaadjes niet meer lekker zijn.
De giraffen stoppen dan meteen met eten.
Vraagje van Roger

Een bos is meer dan bomen alleen
Nu is er in een bos véél méér te vinden dan enkel bomen. In het bos leven ook enorm veel andere planten en
bloemen. Op de planten, bloemen en bomen komen ook insecten af zoals een mug, een bij, een vlieg, een
spin, een wesp, ... En wie insecten zegt, zegt vogels want vogels leven van insecten en van de vruchten van
de bomen. Vogels vliegen door de lucht en rusten uit op de takken van bomen. Ze gebruiken de bomen ook
om hun nesten in te maken.
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Breidt deze les zelf uit door een uitstap naar het bos te plannen.
Laat de kinderen op zoek gaan naar bewoners van het bos.
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