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Muurkrant.
Iedere les gaat een groepje leerlingen verslag doen van wat er die les
gedaan is en wat de leerlingen ervan opgestoken hebben.
Dit gaan ze doen door middel van een muurkrant.
Het is de bedoeling dat de muurkrant er erg aantrekkelijk uitziet voor
andere mensen, voor zowel kinderen als volwassenen.
De leerlingen moeten een duidelijk beeld geven van wat er gedaan is.
Dit hoeven ze niet alleen maar te doen door middel van geschreven of
stukjes getypte tekst, maar ze mogen natuurlijk ook gebruik maken
van plaatjes, foto’s en noem maar op.
Ze maken het zo leuk en interessant mogelijk voor anderen!
Doelen:
De leerlingen presenteren door middel van een muurkrant aan alle
andere mensen (zowel kinderen als volwassenen) waar zij mee bezig
zijn tijdens het project. Ze doen dit op een zo aantrekkelijk mogelijke
manier. Ze leren door deze muurkrant hoe ze andere mensen
nieuwsgierig kunnen maken en prikkelen.
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Spreekwoorden en gezegden.
1 les.
Vakgebied: taal.
Tijdsduur: ongeveer 30 minuten.
Lesopbouw:
De leerlingen krijgen een werkblad waarop ze twee opdrachten
moeten maken. Deze opdrachten gaan allemaal over bekende en
onbekende, serieuze, maar ook grappige spreekwoorden en gezegden
die met het menselijk lichaam te maken hebben.
Doelen:
De leerlingen verbreden hun kennis over spreekwoorden en gezegden
door hier een schriftelijke opdracht over te maken en op zoek te gaan
naar de betekenissen van deze spreekwoorden en gezegden.
Op het opdrachtblad dat de leerlingen moeten maken, staat
rechtsboven in de hoek van het blad staat één poppetje, dat wil
zeggen dat deze opdracht alleen gemaakt moet worden.
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Naam:______________

Aantal punten:_____van_____

Werkblad spreekwoorden en gezegden
Opdracht 1: Zoek bij het spreekwoord of gezegde de goede betekenis
en geef deze vakken dezelfde kleur.
Spreekwoord of gezegde

Betekenis

Een gat in je hand hebben
Lood in de billen hebben
Praten vult de buik niet
Maak je borst maar nat
Op handen dragen
In een handomdraai
Een gouden handdruk krijgen
Op je tenen lopen
Geen knip voor de neus waard zijn
Zich op de borst slaan
Hij heeft wilde haren in zijn neus
Buikje vol, hoofdje blij
Het is voor zijn billen
Met de borst vooruit lopen
Iemand zand in de ogen strooien

Niet praten, maar werken
Geld krijgen bij je ontslag
Van heel weinig betekenis
Alles voor iemand over hebben
Van goed eten word je vrolijk
Gemakkelijk veel geld uitgeven
Trots zijn
Hij is erg onrustig
Bereid je maar voor
Iemand bedriegen
Het is klaar
In verwachting zijn
Meer doen dan je eigenlijk kunt
Opscheppen
Iets snel doen
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Opdracht 2: Maak eerst zelf de spreekwoorden en gezegden compleet.
Je kunt kiezen uit de volgende woorden:
hart – hand – ogen – buik – billen – tong – tenen – buik – neusje – armen
benen – vingers – neus – handen – ogen – achterhoofd – oren – heupen
Als je dit gedaan hebt, zoek je bij het spreekwoord of gezegde de
goede betekenis en geef je deze vakken weer dezelfde kleur.
Spreekwoord of gezegde

Betekenis

Als apen hoger klimmen willen,
ziet men al snel hun blote . . . . .
Het is of er een engeltje over je
. . . . . . . . . . . . . piest
Je hand over je . . . . . . . strijken
Ogen in je . . . . . . . . . . . hebben
Twee handen op één . . . . . . zijn
Ik krijg er kromme . . . . . . . . van
Dat kan hij op z’n . . . . . . . . .
schrijven
Het op je . . . . . . . . . . . hebben
Het roer stevig in . . . . . . hebben
Ik steek mijn . . . . . . . . . . .
voor hem in het vuur
Geen hand voor . . . . . . . . . zien
Met twee . . . . . . . . . in één kous
Iets door de . . . . . . . . . . . . zien
Het . . . . . . . . . . . . van de zalm
. . . . . . . . . . op steeltjes hebben
Met je . . . . . . . . . . . . . . kijken
Iemand met open . . . . . . . . . . .
ontvangen
Kleine potjes hebben grote . . . . .

In moeilijkheden zitten
Kinderen horen veel
Alles zien en in de gaten hebben
Dat kan hij rustig vergeten
Het is erg lekker
Weten waar je mee bezig bent
Geen straf geven voor iets wat
niet mag
Het in alles met elkaar eens zijn
Het allerbeste
Iemand die meer wil dan hij kan,
maakt zich al vlug belachelijk
Niet goed kijken
Iemand hartelijk ontvangen
Ik voel me hier niet prettig bij
Het is erg donker
Heel erg druk zijn
Iets vergeven
Totaal verbaasd zijn
Voor hem sta ik garant
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Naam: Leerkracht

Aantal punten:_____van 51

Nakijkblad Werkblad spreekwoorden en gezegden
Opdracht 1: Zoek bij het spreekwoord of gezegde de goede betekenis
en geef deze vakken dezelfde kleur.
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Spreekwoord of gezegde

Betekenis

Een gat in je hand hebben
Lood in de billen hebben
Praten vult de buik niet
Maak je borst maar nat
Op handen dragen
In een handomdraai
Een gouden handdruk krijgen
Op je tenen lopen
Geen knip voor de neus waard zijn
Zich op de borst slaan
Hij heeft wilde haren in zijn neus
Buikje vol, hoofdje blij
Het is voor zijn billen
Met de borst vooruit lopen
Iemand zand in de ogen strooien

Niet praten, maar werken
Geld krijgen bij je ontslag
Van heel weinig betekenis
Alles voor iemand over hebben
Van goed eten word je vrolijk
Gemakkelijk veel geld uitgeven
Trots zijn
Hij is erg onrustig
Bereid je maar voor
Iemand bedriegen
Het is klaar
In verwachting zijn
Meer doen dan je eigenlijk kunt
Opscheppen
Iets snel doen
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Opdracht 2: Maak eerst zelf de spreekwoorden en gezegden compleet.
Je kunt kiezen uit de volgende woorden:
hart – hand – ogen – buik – billen – tong – tenen – buik – neusje – armen
benen – vingers – neus – handen – ogen – achterhoofd – oren – heupen
Als je dit gedaan hebt, zoek je bij het spreekwoord of gezegde de
goede betekenis en geef je deze vakken weer dezelfde kleur.
Spreekwoord of gezegde

Betekenis

1 Als apen hoger klimmen willen,
ziet men al snel hun blote billen
2 Het is of er een engeltje over je
tong piest
3 Je hand over je hart strijken
4 Ogen in je achterhoofd hebben
5 Twee handen op één buik zijn
6 Ik krijg er kromme tenen van
7 Dat kan hij op z’n buik schrijven

In moeilijkheden zitten

12

Kinderen horen veel

18

Alles zien en in de gaten hebben
Dat kan hij rustig vergeten
Het is erg lekker
Weten waar je mee bezig bent
Geen straf geven voor iets wat
niet mag
8 Het op je heupen hebben
Het in alles met elkaar eens zijn
9 Het roer stevig in handen hebben Het allerbeste
10 Ik steek mijn handen voor hem in Iemand die meer wil dan hij kan,
het vuur
maakt zich al vlug belachelijk
11 Geen hand voor ogen zien
Niet goed kijken
12 Met twee benen in één kous
Iemand hartelijk ontvangen
13 Iets door de vingers zien
Ik voel me hier niet prettig bij
14 Het neusje van de zalm
Het is erg donker
15 Ogen op steeltjes hebben
Heel erg druk zijn
16 Met je neus kijken
Iets vergeven
17 Iemand met open armen
Totaal verbaasd zijn
ontvangen
18 Kleine potjes hebben grote oren Voor hem sta ik garant
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Lessenserie zintuigen.
5 lessen.
Vakgebied: natuur, muziek.
Tijdsbesteding per les: ongeveer 1 uur.
Lesopbouw:
Deze lessen bestaan uit 3 onderdelen, namelijk
- Informatiedeel: alle leerlingen krijgen een informatieblad en
lezen dit (gezamenlijk) door. Het is handig om dit onder
begeleiding te doen van de leerkracht, om eventuele vragen te
kunnen beantwoorden. Als je als leerkracht nog extra materiaal
hebt wat je hierbij kunt gebruiken, dan is dit natuurlijk prima!
- Proefjes: dit kan gebruikt worden als verwerking van de
informatie die al gegeven is aan de leerlingen, maar hier kun je
ook de les mee starten als pakkende inleiding. Voor dit
onderdeel zijn er vaak extra materialen nodig.
- Zelfstandige, individuele verwerking: deze opdrachten krijgen
de leerlingen in de vorm van een werkblad. Dit kan zonder hulp
van de leerkracht gemaakt worden. Ook is het mogelijk om deze
opdracht bijvoorbeeld te verwerken in het zelfstandig werken.
Doelen:
De leerlingen weten wat de functies zijn van onze zintuigen, waar je
deze voor nodig hebt en hoe het in elkaar zit.
Bij de opdrachtbladen die de leerlingen moeten maken, zijn er
rechtsboven in de hoek van de bladen één of meer poppetjes te zien.
Deze poppetjes geven aan met hoeveel leerlingen deze opdracht
gemaakt moet worden.
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INFORMATIEBLAD HET OOR

Hoe komt het eigenlijk
dat wij kunnen horen?
Omdat wij een
gehoororgaan hebben.
Ons gehoororgaan
bestaat uit drie delen:
het binnenoor, het
middenoor en het
uitwendige oor.
Daarvan kennen wij het
uitwendige oor
natuurlijk het best: dat
is wat wij kunnen zien.
Je oren lijken op een
soort trechters die
geluid opvangen.

A

B

gehoorbeentjes

C

gehoorzenuw

gehoorgang
trommelvlies
slakkenhuis
evenwichtsorgaan

A: Uitwendig oor. Dit bestaat uit je oorschelp, de gehoorgang en het
trommelvlies. Je zou het trommelvlies kunnen vergelijken met een
trommelvel dat strak over de gehoorgang heen gespannen is. Het zorgt
voor het opvangen van het geluid. Het geluid wordt door de oorschelp
naar de gehoorgang geleid en brengt het trommelvlies in trilling. Je
oorsmeer (je weet wel, dat gele spul in je oren) zorgt ervoor dat je
trommelvlies soepel blijft.
B: Middenoor. Dit bestaat uit de trommelholte, waar de 3
gehoorbeentjes liggen (deze heten de hamer, het aambeeld en de
stijgbeugel). Dit zijn de kleinste botjes in je hele lichaam. Deze zorgen
ervoor dat de trilling versterkt wordt. Ook vervoeren zij de trilling van
het trommelvlies naar je binnenoor.
C. Binnenoor. Dit zit al helemaal binnenin je schedel. Hierin zit het
slakkenhuis (wat er ook echt uitziet als een slakkenhuis), waarin
zintuigcellen zitten. Hier gaat het uiteindelijk allemaal om, want deze
cellen zorgen ervoor dat de trillingen van de lucht veranderd worden
in elektrische signaaltjes. De gehoorzenuw brengt deze signaaltjes
naar je hersenen. Je hersenen weten nu dat er geluid is.
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Wist je dat …

Je oor ook een evenwichtsorgaan is? Als je duizelig bent, dan komt dat
door je evenwichtsorgaan en dat zit in je oor.
Je beter kunt horen als je je handen om je oren plaatst?
(olifantenoren maken)
Je bij sommige dieren helemaal geen oren kan zien, maar dat ze ze
toch hebben?
Het heel gevaarlijk is om een voorwerp in je oor te stoppen, omdat je
dan je trommelvlies kunt beschadigen.
Walvissen onder water goed kunnen horen?
Mensen heel slecht horen onder water, omdat onze oren niet geschikt
zijn om deze trillingen te horen?
Een merel heel goed kan horen? Hij kan een worm horen kruipen onder
de grond!
Veel dieren hun oorschelpen (het uitwendige oor) kunnen bewegen,
zodat ze deze in de richting van het geluid kunnen zetten?

Weetje…

Bliksem en donder zijn één. Dus de flits die je ziet, hoor je ook. Licht
is heel erg snel. Je ziet de flits bijna op het moment dat hij ontstaat.
Geluid is veel langzamer. Daarom duurt het meestal wel een paar
seconden voordat je de klap hoort.
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Namen:________ en ___________

Proefjes “Spits je oren!”
Opdracht 1:
Om klaar te leggen:
5 glazen
water
potlood
Vul de glazen met water. Doe in elk glas een andere hoeveelheid. Tik
tegen de glazen met een potlood. Je hoort tonen. Zijn ze allemaal
hetzelfde? Zet de glazen zo dat je een leuk muziekje hoort.
Bij welk glas de toonhoogte het laagst? Hoe komt dat?

Opdracht 2:
Om klaar te leggen:
ballon
Blaas de ballon op. Houd hem bij je oor. Tik heel zacht op de ballon.
Laat hem niet klappen, want de knal is niet goed voor je gehoor.’
Wat hoor je?
□ Ik hoor het getik zachter.
□ Ik hoor het getik harder.
Opdracht 3:
Om klaar te leggen:
houten stokje of een houten liniaal
wekker of iets anders wat een zacht geluid maakt.
Zet het houten stokje tegen de wekker (of een ander apparaat dat een
zacht geluid maakt). Houd je oor tegen het andere einde van het
stokje.
Hoe hoor je het geluid nu?
□ Ik hoor het geluid zachter.
□ Ik hoor het geluid harder.
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Werkblad hoorspel
Opdracht: Jullie gaan in een groepje een hoorspel maken.
Hieronder staat een verhaal met daaronder een beschrijving. Lees dit
goed door en ga met je groepje aan de slag.
Gebruik ook het werkblad hoorspelgeluiden hierbij.
Hebben jullie je hoorspel af en goed voorbereid? Dan mag je het
uiteindelijk voor de klas uitvoeren.
Het verhaal.
Joris loopt over het pad naar z’n fiets. (1)
Hij voelt zich ontzettend moe, want de voetbaltraining van vanmiddag
was erg zwaar. Gelukkig staat z’n fiets vlakbij, want hij wil snel naar
huis. Hij pakt zijn fietssleutel en haalt zijn fiets van slot. (2)
Hij springt op z’n fiets en heeft meteen een vaartje. O… daar zit weer
zo’n stomme duif op het fietspad!, denkt Joris. Met bellen probeert
hij het beest te verjagen. (3)
Gelukt. Hij fietst het pad af en komt in een drukke straat terecht. (4)
Hij fietst stevig door en al snel is hij in bij zijn huis. Hij zet zijn fiets
tegen de schuur en loopt vlug het grindpad op naar de keukendeur. (5)
Als hij de deur wil opendoen, blijkt dat die op slot zit. Joris begrijpt
er niets van. Er zou toch visite moeten zijn, al zijn vrienden? Het is
toch zijn verjaardag vandaag? Joris zoekt zijn sleutel. In zijn jaszak zit
niets. Misschien in zijn voetbaltas? Hij pakt zijn tas uit en vindt
eindelijk onderin zijn sleutel. (6)
Hij draait de sleutel om en doet de deur open. (7)
Wat is het stil in huis. Nee, hij hoort helemaal niets! Vreemd, denkt
hij. Waar zou iedereen toch zijn? Langzaam doet hij de kamerdeur
open. Krakend gaat de deur open. (8)
Joris loopt de kamer in. “Hoi mam, ik ben thuis!” roept hij. (9)
En ineens springen achter de stoelen en banken zijn vrienden tevoorschijn en roepen: “Verrassing! Gefeliciteerd met je verjaardag!” (10)
• Lees het verhaal hardop voor.
• Kies per scène (1 tot en met 10) een instrument of voorwerp uit
waarmee je een geluid kunt maken dat erbij past.
• Noteer het instrument en het geluid in het schema van het
werkblad Hoorspelgeluiden.
• Kies een voorlezer; die is ook de dirigent.
• De voorlezer leest de tekst en de muzikanten spelen op het
juiste moment het juiste geluid.
• Oefen jullie hoorspel een aantal keer. Bedenk of jullie het
hoorspel nog kunnen verbeteren.
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Werkblad hoorspelgeluiden
Scène 1 Instrument:
Geluid:
Scène 2

Instrument:

Geluid:
Scène 3

Instrument:

Geluid:
Scène 4

Instrument:

Geluid:
Scène 5

Instrument:

Geluid:
Scène 6

Instrument:

Geluid:
Scène 7

Instrument:

Geluid:
Scène 8

Instrument:

Geluid:
Scène 9

Instrument:

Geluid:
Scène 10 Instrument:
Geluid:
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INFORMATIEBLAD DE HUID
Eén van onze zintuigen is de tastzin. Tasten doen we via de huid.
Wanneer de huid ergens tegen aan komt, dan voelen we soms iets,
soms niets en soms zoveel dat het pijn doet. Onze huid is niet overal
even gevoelig. Dat heeft onder andere te maken met de dikte van je
huid. Onder onze voeten is de huid bijvoorbeeld dik en stevig (eeltig),
ongeveer 3 millimeter. De huid rond de ogen is maar heel dun,
namelijk maar 1 millimeter.
Onze huid bestaat uit verschillende laagjes. De buitenste laag heet
hoornlaag. Daaronder ligt de opperhuid en daar weer onder de
lederhuid. Door de lederhuid lopen heel kleine bloedvaten,
zweetkliertjes, haarwortels en spiertjes die de haartjes kunnen laten
bewegen. Ook lopen er zenuwen doorheen, die in de opperhuid
uitkomen.
In de hoornlaag zitten alleen kleine gaatjes om te kunnen zweten
(poriën) en gaatjes voor de haartjes (op een arm is dat goed te zien,
vooral door een vergrootglas). Zenuwen kunnen we vergelijken met
telefoondraden. Ze geven berichten door van de buitenkant van ons
lichaam naar de hersenen en omgekeerd. Door te voelen leren we
bijvoorbeeld of iets rond is, of het glad is of schubben heeft. Het
voelen gaat het best met de tong, de lippen, de vingertoppen en het
voorhoofd.

opperhuid

lederhuid
talgklier
haar
zweetklier
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Je huid vertelt je veel meer dan alleen maar hoe de dingen aanvoelen.
Er zitten heel wat verschillende soorten zenuwuiteinden vlak onder je
huid en ze vangen allemaal een ander signaal op. Je kunt het verschil
tussen warmte en kou voelen. Als er water op je huid spettert, voel je
kou en nattigheid. Als iets stevig tegen je huid drukt, voel je dat met
speciale zenuwuiteinden die diep in je huid zitten. Als die
zenuwuiteinden iets waarnemen, voelt dat als pijn. Pijn is niet
prettig, maar wel nuttig. Het zegt je dat je lichaam in gevaar is en dat
het beschadigd dreigt te worden. Ook zorgt de huid ervoor dat je
lichaamstemperatuur op peil blijft, bijvoorbeeld door te zweten of te
rillen.
Onze huid beschermt ons tegen allerlei invloeden van buitenaf. Bijv.
tegen uitdroging, tegen straling van de zon en tegen het binnendringen
van ziektekiemen.

… mensen met een donkere huidskleur veel meer pigment hebben, dan
mensen met een lichte huidskleur.
… er per cm² in de huid 100 zweetkliertjes, 15 talgkliertjes, 1 meter
haarvaten, 4 meter zenuwvezels en 3 miljoen cellen zitten.
… de mens een dunne huid heeft vergeleken met dieren. De mens leeft
in huizen en heeft kleren aan daarom hoeft de huid zich minder te
beschermen als bij dieren, die geen kleren dragen om hun huid te
beschermen.
… de huid het grootste orgaan is van je lichaam, het bedekt alle
rondingen en vormen van je lichaam. De meeste mensen hebben
ongeveer 2 vierkante meter huid.
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Namen:________ en ___________

Proefje “Hoe gevoelig ben jij?”
Om klaar te leggen:
* een fijnschrijver
* vier gekleurde potloden
* een draadje
* een punaise of naald
* een vork
* een beker met ijsblokjes
* een beker heet water
* werkblad handen
Opdracht: Teken met de fijnschrijver een vierkant in de palm en op de
bovenkant van je hand. Dit vierkant moet ongeveer 5 bij 5 cm zijn.
Trek vervolgens rechte lijnen in het vierkant, zodat er in totaal 25
hokjes komen te staan. Nu kun je de gevoeligheid van je hand gaan
testen.
Met de volgende voorwerpen raak je elk vakje aan:
Met het uiteinde van het draadje
Met de punaise of de naald (voorzichtig!)
Met een koude vork (gekoeld met de ijsblokjes)
Met een warme vork (verwarmd met het hete water)
Geef ieder voorwerp een eigen kleurtje. Als je iets voelt met een
bepaald voorwerp, zet je een stipje in de kleur die jij dat voorwerp
gegeven hebt in hetzelfde vakje op het werkblad handen.

Let op! Als je de koude vork in 3 of 4 vakjes hebt gehouden, moet je
het

weer opnieuw af laten koelen in de beker met ijsblokjes. Dit
geldt ook voor de warme vork.
Als je klaar bent met alle proefjes, kun je op de tekening van de
handen zien op welke plekken je het gevoeligst bent.
Welke plekken zijn dit bij jullie?
Is er verschil in gevoeligheid tussen de binnenkant en de bovenkant van
je hand?
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Onderkant

Bovenkant

Werkblad handen
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Naam:______________

Aantal punten:_____van_____

Werkblad rebus voelen

AS = E

H=M
D=T

-E

S=D

-E
-

B=D
-L

-N

IE = OO
-

O=E

M=N
R=T

K=T
-

-O
-N

EN = TEN

-V

Dit betekent:
□ Een pak slaag geven.
□ Je kunt niet iets weggeven voordat je het hebt.
□ Het is verboden om een beer te doden en daarna zijn huid te
verkopen.
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Naam: Leerkracht

Aantal punten:_____van__16_

Nakijkblad Werkblad rebus voelen

AS = E

J e

H=M
D=T

-N

m o e t

d e

-E

v e r

B=D
-L

d e

S=D

h u i d

-E
-

k o

O=E

b e e r

M=N
R=T

n i e t

IE = OO

p e n

-

-O
-N

g e

v o o r

EN = TEN

-

K=T
-

d a t

-V

s c h o t e n

Dit betekent:
□ Een pak slaag geven.
□ Je kunt niet iets weggeven voordat je het hebt.
□ Het is verboden om een beer te doden en daarna zijn huid te
verkopen.
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INFORMATIEBLAD HET OOG
Dit is de dwarsdoorsnede van
het oog. Het oog zit knap in
elkaar. Alle onderdeeltjes
hebben een eigen functie. Al
die onderdelen bij elkaar
zorgen ervoor dat je kunt
zien.
1. Oogbol
Het oog is een bijna ronde bol, die in de oogkas ligt.
Je oogbol is ongeveer net zo groot als een grote knikker
(± 2,5 cm).
2. Ooglid
Je oogleden beschermen je ogen. Die zijn tenslotte heel
kwetsbaar.
Bij te veel licht, water of een klap op je ogen knijp je je
oogleden automatisch dicht.
Dit doen kleine spiertjes in je oogleden. Die zorgen er
ook voor, dat je met je ogen knippert.
Je doet dit om je hoornvlies vochtig en schoon te
houden, anders gaan je ogen prikken.
Het knipperen van je ogen gaat trouwens onbewust, net
als ademen bijvoorbeeld. Je knippert zo'n 20.000 keer
per dag!
3. Hoornvlies
Dit is een beschermend, doorzichtig laagje over de
voorkant van het oog.
Door het hoornvlies komt licht (dus alles wat je ziet) je
oog binnen.
4. Pupil
Wist je dat je pupil niet echt een zwart stipje is, maar
een opening?
Die opening wordt groter als het donker is, en kleiner
als het licht feller wordt.
Ook wordt de pupil kleiner als je naar iets kijkt, dat
dichtbij is. Dit groter en kleiner worden regelt de iris
die om de pupil heen zit (dat gekleurde).
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5. Iris
De iris, ook wel regenboogvlies genoemd, regelt hoeveel
licht je oog binnenkomt. Als het donker is, krult de iris
op. Zo wordt de pupil groter en komt er dus meer licht
je oog binnen.
Bij veel licht gebeurt het omgekeerde. De iris is blauw,
bruin, groen, grijs of een combinatie daarvan.
6. Lens
De lens van je oog werkt hetzelfde als de lens van een
fototoestel. Dankzij de lens kun je dingen scherp zien,
ook al zijn ze veraf of dichtbij. De lens wordt bol om
dingen van dichtbij scherp te krijgen en hij wordt
platter bij het kijken in de verte.
De lens zorgt er bovendien voor, dat het brandpunt van
lichtstralen goed op het netvlies terechtkomt.
7. Netvlies
Het netvlies is heel belangrijk voor wat je ziet. Al het
licht dat je oog binnenkomt, wordt op je netvlies
opgeslagen. Dit wordt naar je hersenen gestuurd via de
oogzenuw.
8. Gele vlek
Dit is een heel belangrijke plek op je netvlies, die ervoor
zorgt dat je details en kleuren kunt zien.
9. Blinde vlek
Achterin je oog zit een plek, die het begin is van de
oogzenuw. Op dit stukje zit geen netvlies. Je kunt er dus
niks mee zien. Daarom heet het de blinde vlek.
10. Oogzenuw
De oogzenuw zit aan de achterkant van de oogbol als een
stekker in een stopcontact. Het is een zenuw van een
paar mm dikte die ruim 1 miljoen zenuwvezels bevat en
alles wat je ziet, doorgeeft aan de hersenen. Pas dan
wéét je ook wat je ziet. Dit overbrengen naar de
hersenen gaat zó snel, dat je het niet eens merkt.
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Namen:________ en ___________

Proefjes “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet”
Om klaar te leggen:
Een potlood
Een liniaal
Een spiegeltje
Een blinddoek
Een bal
Een vel papier
Opdracht 1: Houd een potlood zó dicht voor je ogen dat je nog net
kunt lezen wat erop staat. Hoe groot is de afstand tussen je ogen en
het potlood?
Opdracht 2: Ga nu voor een raam staan, kijk nog eens goed naar het
potlood dat je voor je ogen houdt en kijk daarna uit het raam. Herhaal
dit een paar keer.
Merk je dat je je ogen steeds even anders moet ‘instellen’?
Opdracht 3: Rol het vel papier op tot een ‘buis’ met een doorsnee van
ongeveer drie centimeter. Zet de buis voor je rechteroog en zorg
ervoor dat deze helemaal afgesloten wordt door het papier. Kijk met
beide ogen recht vooruit. Doe hetzelfde hierna nog eens, maar dan
met je linkerhand voor je linkeroog. Wat zie je?
Opdracht 4: Je ogen staan ongeveer 6 centimeter uit elkaar (meet
maar na!) Dat betekent dat elk oog de dingen nét iets anders ziet. Elk
oog zendt zijn eigen beeld naar de hersenen, waar er één plaatje van
gemaakt wordt. Met twee ogen kun je beter zien hoe dik iets is, of hoe
ver weg iets is. Probeer eens een bal te vangen met één oog
geblinddoekt.
Opdracht 5: Houd je ogen een tijdje goed dicht (doe je handen er maar
voor). Als je ze open doet, kijk dan meteen in het spiegeltje. Zie, dat
je pupillen kleiner worden? Hoe meer licht er in je ogen komt, hoe
kleiner ze worden. Heb je wel eens gezien hoe dat bij een kat gaat?
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☺

☻

opdracht 6: Houd het blad ongeveer 20 centimeter bij je ogen
vandaan.
Doe je linkeroog dicht. Kijk nu met je rechteroog naar de witte smiley
en breng het boek heel langzaam dichterbij je ogen.
Terwijl je dit doet, kijk je met een ‘schuin oog’ naar de zwarte
smiley.
Wat zie je met de stip gebeuren? Waardoor komt dat, denk je?

Opdracht 7: Steek de wijsvinger van je linkerhand op ter hoogte van je
ogen. Houd je arm hierbij een beetje gebogen. Knijp één oog dicht. Je
steekt je rechterwijsvinger uit en je probeert met deze vinger komend
van de zijkant de wijsvinger van je linkerhand te raken.
Herhaal dit een aantal keren.
Wat is er gebeurd? Waardoor komt dat, denk je?

Zijn deze lijnen allemaal gelijk of toch niet???
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Naam:______________

Aantal punten:_____van_____

Werkblad woordzoeker ogen
Opdracht: Hieronder staat een woordzoeker. In die woordzoeker staan
woorden over alles wat met ogen te maken heeft. De woorden staan
verticaal, horizontaal en diagonaal. De letters mogen dubbel gebruikt
worden. De overgebleven letters vormen het antwoord op dit raadsel:
Wat heeft 21 ogen en kan niet zien?
Deze woorden moet je zoeken: lens – oogzenuw – vaatvlies – iris –
wimper – lezen – oog – blinden – gele vlek – groen – blauw – bruin –
oogvlies – montuur – traan – kleuren – bol – dag – bril – bril – hol kijken.
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Mijn oplossing is: ________________________________
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Bruin de meest
voorkomende kleur van
de iris is? Op nummer 2
staat blauw, laatste in
de lijst is groen…

Er maar weinig
vrouwen
kleurenblind zijn?

Niemand weet
waarom we huilen
als we verdriet
hebben…

WIST JE DAT…

Je in totaal een half uur per
dag met je ogen knippert? Als
je met je ogen knippert,
glijden je oogleden
bliksemsnel op en neer over
de gevoelige bovenste laag
van je oog. Tegelijkertijd
wassen ze ziektekiemen en
stoffen uit je ogen. Knipperen
duur één-derde seconde.

Ongeveer 1 op
de 12 mannen
kleuren niet
goed kunnen
onderscheiden?

Een insect weliswaar 2 ogen
heeft, maar die bestaan op hun
beurt weer uit honderden kleine
oogjes, die facetten heten.
Waarschijnlijk ziet een insect de
wereld als een groot mozaïek
van kleine plaatjes…

Enkele spreekwoorden die met je ogen te maken hebben…
’t Oog van de meester maakt het paard vet.
Als de meester of de baas erbij is, gaat het werk veel sneller.

’t Oog ziet altijd van zich af.
Je zegt altijd dat een ander iets fout doet, maar je kijkt niet naar wat je zelf fout
doet.

Oog om oog, tand om tand.
Iemand net zo slecht behandelen als hoe je zelf ook behandeld bent.

Uit het oog, uit het hart.
Iemand die je niet vaak meer ziet, vergeet je langzamerhand.
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Naam: Leerkracht

Aantal punten:_____van 23

Nakijkblad Werkblad woordzoeker ogen
Opdracht: Hieronder staat een woordzoeker. In die woordzoeker staan
woorden over alles wat met ogen te maken heeft. De woorden staan
verticaal, horizontaal en diagonaal. De letters mogen dubbel gebruikt
worden. De overgebleven letters vormen het antwoord op dit raadsel:
Wat heeft 21 ogen en kan niet zien?
Deze woorden moet je zoeken: lens – oogzenuw – vaatvlies – iris –
wimper – lezen – oog – blinden – gele vlek – groen – blauw – bruin –
oogvlies – montuur – traan – kleuren – bol – dag – bril – bril – hol –
kijken - as.
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Mijn oplossing is: dobbelsteen
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INFORMATIEBLAD DE TONG
De tong bestaat uit spierweefsel en is bekleed met een dik slijmvlies.
In dit slijmvlies zit het smaakzintuig waarmee we proeven. Het
smaakzintuig bestaat uit smaakpapillen, verspreid over de tong aan de
voorkant, zijkant en achterkant. Hiermee kun je dus smaak proeven.
Een andere functie van de tong is het schoonhouden van je gebit. Door
met je tong langs je tanden en kiezen te gaan, 'poets' je je tanden. De
grote etensresten kun je met je tong verwijderen.
De tong proeft het voedsel. Je smaakzin en je reukzin werken samen.
Je tong is bedekt met duizenden kleine smaakpapillen die de smaken
van eten en drinken opnemen. Je neus zit vol met dunne haartjes en
zenuwen. De haartjes vangen geuren op en de zenuwen sturen
boodschappen over de reuk naar je hersenen. Als je dus in een appel
bijt, ruikt je neus de geur en je tong proeft de smaak van de appel.
Als je verkouden bent, lijkt je eten wel zijn smaak te verliezen. Als je
neus dichtzit, kun je moeilijk ruiken, zodat je je eten minder kunt
proeven.
Elke smaak heeft zijn plaats, de hoofdsmaken van voedsel:
De hoofdsmaken van voedsel zijn: bitter, zout, zuur en zoet.
Bittere dingen proef je achter op je tong, zure in het midden en zout
en zoet op het topje.

bitter
zuur

zout
zoet
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De tong en de top van je wijsvinger de gevoeligste gebieden van ons
lichaam zijn. Op nummer twee staan onze lippen.
Baby’s bij hun moeder in de buik al een voorkeur hebben voor zoet,
later kunnen ze pas de andere smaken proeven.
Je tong zo’n 3.000 smaakpapillen heeft, waarmee je kunt proeven.
Katten de smaak ‘zoet’ niet kunnen proeven.
Vliegen proeven met hun pootjes.
De smaakpapillen van kinderen gevoeliger zijn dan die van
volwassenen.
Je met je tong kunt voelen, namelijk: warm, koud, dik, dun, hard en
zacht.
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Namen:________ en ___________

Proefjes “Smaken verschillen”
Opdracht 1:
Om klaar te leggen:
4 schoteltjes
een glas water
een blinddoek
een aardappel
een appel
een peer
een ui
een dunschiller en mesje
Schil de aardappel, de appel en de peer en snijd ze in ongeveer even
grote stukjes en verdeel dit over 3 schoteltjes.
Neem de ui mee in een andere ruimte en snijd er enkele stukje af. Was
daarna goed je handen, de geur van de ui mag er niet aan blijven
zitten.
Eén van de twee kinderen doet een blinddoek voor en knijpt zijn neus
dicht.
De ander geeft nu het geblinddoekte kind een stukje appel, aardappel
of peer. Kan het geblinddoekte kind proeven wat het is?
Laat het geblinddoekte kind zijn/haar mond spoelen met water en
herhaal de proef, maar neem nu iets anders dan je bij de vorige test
genomen hebt. Kan de geblinddoekte zeggen welke verschillen er zijn
tussen deze twee stukjes?
Neem nu het schoteltje met ui en laat dit aan het geblinddoekte kind
ruiken. Stop tegelijkertijd een stukje appel in zijn/haar mond. Hoe
smaakt dat?
Ben je hiermee klaar? Wisselen en de proefjes nogmaals uitvoeren.
Maak een kort verslag van de experimenten.
“Wij hebben ontdekt dat… _____________________________________
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Opdracht 2:
Om klaar te leggen:
Wattenstaafjes (ongeveer 10)
Blinddoek
Een glas water
4 bekers met oplossingen:
• zoet (water met suiker)
• zout (water met zout)
• zuur (citroensap of azijn verdund met water)
• bitter (Tonic)
Blinddoek de proefpersoon. Doop een wattenstaafje in de vloeistof
(gebruik voor iedere vloeistof een ander wattenstaafje). Als de
proefpersoon de tong goed "buitenboord" heeft, raak je met het
wattenstaafje één van de volgende plaatsen aan op de tong:
het puntje - de linkerzijkant - de rechterzijkant - de achterkant –
het midden van de tong.
Laat de proefpersoon zeggen of hij/zij de stof proeft.
Zet de resultaten met + en - in de tabel.
Smaakgebied tong
Puntje tong
Linkerzijkant tong
Rechterzijkant tong
Achterkant tong
Midden tong

Zoet

Zout

Zuur

Bitter

Laat de proefpersoon een beetje water drinken, de tong weer goed
droog maken en test dan een andere plaats.
Geef in de tekening van de tong de verschillende smaakgebieden met
een kleur aan. Maak een legenda.
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Naam:______________

Aantal punten:_____van_____

Werkblad puzzel proeven
Opdracht:
Vul alle
antwoorden op de
goede plaats in.
Dan komt er van
boven naar
beneden een
oplossing uit.
Je mag het
informatieblad
over de tong als
hulpmiddel
gebruiken.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1. Je tong zorgt voor het ____________ van je tong.
2. Je reukzin werkt samen met je _____________
3. Bitter proef je ________ op je tong.
4. De smaakzin van kinderen is gevoeliger dan die van ___________
5. Ben je dit, dan proef je minder.
6. Als je met je tong langs je gebit gaat, _________ je je tanden.
7. Elke smaak heeft zijn eigen ________________
8. Vliegen proeven met hun ______________
9. Zuur proef je _____________ op je tong.
10. Je tong is het ______________ deel van je lichaam.
11. Je tong is bekleed met een dik _______________
12. Op dit gedeelte van de tong proef je zoet en zout.
13. Aan een ijsje kun je _________ met je tong.
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Naam: Leerkracht

Aantal punten:________van__14___

Nakijkblad Werkblad puzzel proeven
Opdracht:
Vul alle
antwoorden op de
goede plaats in.
Dan komt er van
boven naar
beneden een
oplossing uit.
Je mag het
informatieblad
over de tong als
hulpmiddel
gebruiken.
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1. Je tong zorgt voor het schoonhouden van je tong.
2. Je reukzin werkt samen met je smaakzin.
3. Bitter proef je achter op je tong.
4. De smaakzin van kinderen is gevoeliger dan die van volwassenen.
5. Ben je dit, dan proef je minder. Verkouden.
6. Als je met je tong langs je gebit gaat, poets je je tanden.
7. Elke smaak heeft zijn eigen plaats.
8. Vliegen proeven met hun pootjes.
9. Zuur proef je midden op je tong.
10. Je tong is het gevoeligste deel van je lichaam.
11. Je tong is bekleed met een dik slijmvlies.
12. Op dit gedeelte van de tong proef je zoet en zout. Puntje.
13. Aan een ijsje kun je likken met je tong.
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INFORMATIEBLAD DE NEUS.
Voor mensen speelt de reuk een belangrijke rol. Door te ruiken kunnen
we soorten voedsel herkennen. De meeste gassen, vloeistoffen en
zachte materialen geven een geur af. Water is reukloos, maar je neus
kan een glas thee of een kop koffie goed herkennen. De meeste
voedingsmiddelen hebben honderden of soms zelfs tot duizend
verschillende geurstoffen. Een tomaat bijvoorbeeld, heeft 500
verschillende geurstoffen.
Door aan voedsel te ruiken, ontdekken we of het eetbaar of bedorven
is en de geur van rook kan ons voor een brand waarschuwen.
Het deel van onze neus dat kan ruiken is maar heel klein. Het is een
klein vochtig plekje wat bedekt is met slijmvlies. Het is ongeveer zo
groot als een postzegel en het zit boven in je neus. Het bevat
miljoenen kleine reukcellen die alleen maar met een microscoop te
zien zijn.
Als er nu een geurtje in de lucht zweeft (bijvoorbeeld van soep), dan
komt deze lucht ook in je neus terecht, omdat je ademhaalt. Als de
geurstoffen bij dat bijzondere stukje in je neus komen, lost het
geurtje op in de reukcellen. De geurcellen geven door aan je hersenen
dat er een luchtje gesignaleerd is, en dat zorgt ervoor dat jij ruikt dat
er soep gekookt wordt!
reukzenuw
slijmvlies
met de
reukcellen

ingeademde lucht
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Een mens 4.000 verschillende geuren kan onderscheiden?
Een hond 44 keer beter ruikt dan een mens?
Amber, de stof die uitgespuugd wordt door de potvis, is de duurste
geur op aarde: € 55.000,- per kilo.
Er voor een kilo rozenolie zijn maar liefst 30 miljoen rozenblaadjes
nodig.
Een parfumeur (dat is een geurmaker) in staat is om duizend en soms
veel meer geuren haarfijn te herkennen. Parfumeur is een heel
zeldzaam beroep. Over de hele wereld zijn niet meer dan honderd
‘Grote Neuzen’.
Je reukorgaan supergevoelig is? Het is zelfs 10.000 keer gevoeliger dan
je smaakzintuig (je tong).
Baby’s en jonge dieren de geuren van hun moeder herkennen? Dat is
heel belangrijk, want het is het eerste contact met de buitenwereld.
Zo weet de baby of het jonge dier gelijk wie zijn of haar moeder is.
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Namen:________ en ___________

Proefjes “Snuffelen en snuiven”
Opdracht 1:
Om klaar te leggen:
Minimaal 10 genummerde bruine apothekersflesjes, gevuld met
verschillende geurende stoffen (hier zorgt je juf of meester
voor).
Je gaat allebei proberen om zoveel mogelijk geuren goed te raden.
Je vult de resultaten in in deze tabel:
Nummer
flesje:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Naam:

Naam:
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Werkelijke geur:

Opdracht 2:
Laat de proefpersoon zijn/haar neus dichtknijpen en de ogen sluiten.
Doe een klein beetje van het testmateriaal op de tong en laat de
proefpersoon zeggen wat hij of zij proeft.
Laat de proefpersoon dan zijn/haar neus open doen en test opnieuw.
Wat wordt er nu geproefd?
Zet de gegevens in de tabel.

Wat is getest?

Wat proef je met je
neus dicht?

Wat proef je met je
neus open?

Vanillesuiker
Zuurtje
Sinaasappel
Dropje
Nootmuskaat
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Naam:______________

Aantal punten:_____van_____

Werkblad kruiswoordpuzzel ruiken
Opdracht: Hieronder staan allerlei vragen. Deze vragen kun je
beantwoorden na het lezen van het informatieblad over de neus.
Vul de antwoorden in op de goede plaats in de puzzel.
Veel succes ermee!
1. Welke vloeistof kun je niet ruiken?
2. Het plekje waarmee je ruikt, heeft de grootte van een………
3. Wie geven er aan je hersenen door dat er een luchtje
gesignaleerd is?
4. Wie ruikt er beter: een hond of een mens?
5. Hoe heet het duurste luchtje ter wereld?
6. Hoe heet iemand die parfum maakt?
7. Een geurtje komt in je neus terecht, doordat je de hele dag
bezig bent met …………
8. Met je neus kun je ………
9. Je neus is één van je ………….
3
9

6
1

2

5

4

7

8
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Naam:______________

Aantal punten:_____van_9___

Nakijkblad Werkblad kruiswoordpuzzel ruiken
Opdracht: Hieronder staan allerlei vragen. Deze vragen kun je
beantwoorden na het lezen van het informatieblad over de neus.
Vul de antwoorden in op de goede plaats in de puzzel.
Veel succes ermee!
1. Welke vloeistof kun je niet ruiken? Water.
2. Het plekje waarmee je ruikt, heeft de grootte van een postzegel.
3. Wie geven er aan je hersenen door dat er een luchtje
gesignaleerd is? Geurcellen.
4. Wie ruikt er beter: een hond of een mens? Hond.
5. Hoe heet het duurste luchtje ter wereld? Amber.
6. Hoe heet iemand die parfum maakt? Parfumeur.
7. Een geurtje komt in je neus terecht, doordat je de hele dag
bezig bent met ademhalen.
8. Met je neus kun je ruiken.
9. Je neus is één van je zintuigen.
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De huid en bescherming daarvan.
1 of 2 lessen.
Vakgebied: natuur.
Tijdsduur: als deze les in één keer wordt uitgevoerd, is het handig om
hier een hele middag voor te nemen. Wordt het in twee keer
uitgevoerd, dan is de verdeling als volgt:
Les 1: 1 tot 1½ uur.
Les 2, 30 tot 45 minuten.
Lesopbouw:
Deze les start met een werkboekje over de huid. Alle leerlingen
krijgen een eigen boekje en kunnen hiermee zelfstandig aan de slag.
Hierin leren ze wat voor huidtypes er zijn en hoe lang je met ieder
huidtype de zon in mag. Ook gaan de leerlingen bekijken hoe je je
allemaal kunt beschermen tegen de zon en wat je hiervoor nodig hebt.
Dit werkboekje heeft als afsluiting een groepsopdracht. Hoe groot
deze groepen zijn, kan de leerkracht zelf bepalen. (Hier zijn dus ook
geen poppetjes rechtsboven in de hoek van het blad, omdat dit
afhankelijk is van het aantal leerlingen in de klas.)
Er zijn drie verschillende opdrachten waaruit de leerlingen mogen
kiezen.
Als praktijkgerichte verwerking van deze les, gaan de leerlingen zelf
zonnebrandmilk maken.
Hiervoor is het handig om (2) hulpouders in te schakelen.
Doelen:
De leerlingen weten wat voor verschillende huidtypes er zijn, wat hun
eigen huidtype is, waarom de zon zo gevaarlijk is voor je huid en hoe
ze hun huid hiertegen kunnen beschermen.
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Kies met je groepje uit één van de volgende
groepsopdrachten:
GROEPSOPDRACHT A: ONTWERP HET IDEALE SCHOOLPLEIN.
Stel je voor: jullie mogen het ideale schoolplein ontwerpen. Een
schoolplein waarop jullie in de pauzes alle spelletjes kunnen doen die
jullie graag willen doen. En een schoolplein met genoeg schaduw om in
te spelen. Ontwerp het ideale schoolplein en teken een plattegrond.
Jullie mogen natuurlijk ook een plattegrond van jullie eigen
schoolplein tekenen en daarop dingen veranderen. Geef op jullie
plattegrond aan op welke punten jullie allemaal gelet hebben.
Presenteer jullie ontwerp na afloop aan de andere groepjes.
GROEPSOPDRACHT B: ONTWERP SKEELERKLEDING.
Sportkleren moeten je huid goed tegen de zon beschermen. Verder
moeten sportkleren je huid goed tegen valpartijen beschermen. En je
moet je natuurlijk goed kunnen bewegen tijdens het sporten, de
kleren moeten dus lekker zitten.
Stel je voor dat jullie zelf kleding voor het skeeleren zouden mogen
ontwerpen. Hoe moet volgens jullie een skeeleroutfit eruit zien? Maak
op een groot vel papier een ontwerp van een skeeleroutfit. Gebruik je
fantasie en de informatie uit het boekje over de huid.
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, heb je in ieder geval
kniebeschermers nodig. Op welke punten zouden jullie bij het
ontwerpen nog meer letten? Schrijf deze punten ook op het ontwerp.
Presenteer jullie ontwerp na afloop aan de andere groepjes.
GROEPSOPDRACHT C: MAAK RECLAME VOOR ANTI-ROOD.
De moeder van Hans heeft besloten een anti-zonnebrandmiddel van
het merk “Sun Safe” te kopen. De fabrikant van de zonnebrandcrème
“Anti-Rood” is daar natuurlijk niet zo blij mee. Hij heeft liever dat
iedereen zijn merk koopt in plaats van alle andere merken. Daarom
besluit hij om een nieuwe reclame te laten maken voor “Anti-Rood”.
Hij schakelt een reclamebureau in. Stel je voor dat jullie bij dat
reclamebureau werken. Bedenk samen een reclame voor “Anti-Rood”.
Jullie kunnen bijvoorbeeld een reclameposter maken of een
reclamespotje voor de televisie bedenken. Gebruik je fantasie en de
informatie uit het boekje over de huid.
Presenteer jullie reclame na afloop aan de andere groepjes.
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Zelf zonnebrandmilk maken.
(beschermingsfactor 6)
Wat heb je nodig?
Vetcomponent:
- 100 ml (90 gr) zonnebloem-, soja- of amandelolie.
- 5 ml (4-5 gr) parsun (beschermingsfactor)
- 7,5 ml (9 gr) lecithine
Per leerling neem je voor 40 ml milk:
- 25 ml vetcomponent
- 15 ml water
Toevoegingen:
- 8 druppels conserveermiddel parabeen K
- 4 druppels parfumolie
Materiaal:
- flesje om milk in te bewaren
- trechtertje
- 2 maatbekers
Bereiding:
• Meet de stoffen voor het vetcomponent af in een maatbeker en
roer deze heel goed door elkaar. De stoffen moeten goed
gemengd zijn.
• Doe 25 ml van het vetcomponent in een maatbeker.
• Meet in een andere maatbeker 15 ml water af.
• Giet het water beetje bij beetje bij het vet en blijf het geheel
goed roeren. Je ziet nu dat er een mooi mengsel ontstaat.
• Je kunt de milk langer bewaren door er druppeltjes parabeen K
aan toe te voegen. Druppel precies 8 druppels in je
zonnebrandmilk en roer dit goed door.
• Druppel er nu precies 4 druppels parfumolie bij en roer dit goed.
• Giet de milk in je flesje, eventueel met een klein trechtertje.
Als de milk schift (uit elkaar valt), doe er dan nog een paar druppels
vetcomponent bij. Heel goed roeren tot er een mooi mengsel ontstaat.
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Mond en tandverzorging.
1 les.
Vakgebied: natuur.
Tijdsduur: ongeveer 1½ uur.
Lesopbouw:
Allereerst krijgen de leerlingen een blad met daarop informatie over
het belang van een goede mond- en gebitsverzorging.
Daarna worden de leerlingen verdeeld (of ze maken zelf een verdeling)
en kunnen ze gaan starten met de workshops.
Voor deze les is het ideaal om gebruik te kunnen maken van (4)
hulpouders. Als je bij iedere workshop een ouder hebt, dan is het niet
nodig om aan het begin van de workshops klassikale uitleg te geven.
Als de hulpouders van tevoren goed geïnformeerd zijn, dan kunnen zij
deze uitleg zelf aan elk groepje leerlingen geven wat langskomt bij de
workshop.
Heb je als leerkracht niet de luxe om met hulpouders te werken, dan
is het handiger om van tevoren overal uitleg over te geven of om
iedere workshop klassikaal uit te voeren.
Er is voor iedere workshop een beschrijving, zodat de leerlingen hier
altijd nog even op terug kunnen vallen als ze even niet meer precies
weten wat ze moeten doen.
Wellicht is het handig om deze beschrijving te lamineren om
beschadigingen tegen te gaan.
Doelen:
De leerlingen weten waarom het van belang is om goed voor je mond
en gebit te zorgen en hoe je dat moet doen.
Bij de opdrachtbladen die de leerlingen moeten maken, zijn er
rechtsboven in de hoek van de bladen één of meer poppetjes te zien.
Deze poppetjes geven aan met hoeveel leerlingen deze opdracht
gemaakt moet worden.
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Sterke tanden heb je nodig!
Wist je dat je mond de woonplaats is van miljarden wezentjes?
Ze heten bacteriën en ze hebben een heerlijk leventje. Het is warm en
vochtig in je mond, er zijn stevige rotsen waar ze zich aan
vastklampen en ze worden voortdurend gevoed met lekker eten en
drinken. Ze zijn vooral dol op zoet.
Wat is plaque?
Plaque is een geelachtig of wittig kleverig laagje dat voortdurend op
de tanden ontstaat. Het zijn eigenlijk duizenden bacteriën bij elkaar.
Je ziet plaque nauwelijks. Als je met je nagel over je tanden zou
krassen, zou er een gelig laagje afkomen. Dat is plaque.
Suiker.
In alles wat we eten, zit suiker. Iedere keer dat je wat eet, eten de
bacteriën in de plaque mee. Ze doen het langst over de duiker in je
voedsel en ze scheiden daarbij een zuur uit. Iedere keer dat je eet
komt er dus flink wat zuur in je mond. Hoe zoeter het voedsel, hoe
langer de bacteriën bezig zijn en hoe meer zuur er in je mond komt.
Het zuur tast je tanden en kiezen aan.

Onthoud deze 5 regels!
Regel 1: Niet te vaak op een dag eten of drinken.
Regel 2: Niet te zoet eten en drinken.
Regel 3: Je gebit schoonhouden door (elektrisch) poetsen en flossen.
Regel 4: Je gebit sterk maken met een tandpasta met fluoride.
Regel 5: Je tandenborstel regelmatig vernieuwen.
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Workshop 1: tanden poetsen.
Er zijn verschillende manieren om je tanden te poetsen.
Jij gaat vandaag de meest geadviseerde methode uitvoeren.
Dat wil zeggen dat de meeste tandartsen deze manier van poetsen
aanraden.
De stappen:
1. Om de buitenkant van de tanden te poetsen, plaats je je
tandenborstel recht tegen de rand van je tandvlees.
2. Poets met korte, zachte heen- en weergaande bewegingen
zonder heel hard te drukken. Zet de borstel na ongeveer 10
seconden een tand of kies verder.
3. Maak dezelfde bewegingen voor de binnenkant van je tanden en
kiezen.
4. Bij de binnenkant van je voortanden is het handiger om je
tandenborstel verticaal (van boven naar beneden) neer te
zetten.
5. Poets als laatste de stukken van je tanden en kiezen waarmee je
kauwt met korte schrobbewegingen.
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Workshop 2: flossen.

Zelfs héél goed poetsen is niet genoeg om je tanden en kiezen schoon
te houden.
Elke tand of kies bestaat uit 5 oppervlakken. Met poetsen maak je er
maar 3 van de 5 schoon. De 2 overgebleven vlakken zijn de ruimtes
tussen je tanden en kiezen.
Wat is een goede flosdraad?
Er zijn verschillende soorten flosdraad te koop. Met of zonder wax,
met of zonder smaakje.
Het voordeel van flosdraad met wax is dat het flosdraad gemakkelijker
tussen je tanden en kiezen glijdt.
Goed flosdraad rafelt niet en breekt ook niet snel.
Heb je een beugel, dan kun je beter flosdraad gebruiken met een hard
stukje aan het einde, zodat je achter je beugel kunt komen.
Wat moet je doen?
Neem ongeveer 45 centimeter flosdraad en wikkel de uiteinden losjes
om je middelvingers. Zorg dat je 5 centimeter flosdraad tussen je
vingers hebt zitten.
Met je duim en je wijsvingers houd je de flosdraad strak gespannen en
schuif je de draad voorzichtig met een zagende beweging tussen je
tanden en kiezen.
Leg de flosdraad in de vorm van een c rond elke tand en kies en
beweeg het draadje voorzichtig met een heen- en weergaande
beweging langs alle zijden van elke tand of kies en ook onder je
tandvleesrand.
Neem voor elke tand of kies een nieuw stukje draad.
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Workshop 3: plaqueverklikkers.
Hoe zie je plaque?
Tandplaque is geel-wit van kleur, dezelfde kleur als de tanden en
kiezen. Het is dus moeilijk om met het blote oog te zien of er, nadat
je je tanden gepoetst hebt, nog ergens tandplaque zit.
Je kunt tandplaque zichtbaar maken met kleurtabletten die ook wel
eens plaqueverklikkers genoemd worden.
De tabletten geven met een kleur precies aan waar er nog plaque zit.
Zo kun je dus controleren of je je tanden goed gepoetst heb.
Wat moet je doen?
Zorg er eerst met poetsen en flossen voor dat je gebit zo schoon
mogelijk is.
Spoel je mond één keer goed met water.
Neem een kleurtablet in je mond en kauw deze fijn, zodat je speeksel
goed kan mengen met de kleurstof uit de tablet.
Spuug de kleurstof in één keer uit en spoel daarna weer één keer je
mond goed met water.
Kijk nu in de spiegel.
Op de plaatsen waar je verkleuringen ziet, heb je nog niet goed
genoeg gepoetst of geflost, want daar zit nog tandplaque.
Bedenk eens hoe je zou moeten poetsen om dit te voorkomen.
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Workshop 4: Zelf tandpasta maken.
Wat heb je nodig?
- 25 ml water
- 15 ml glycerol (glycerine)
- 3 mespuntjes sacharine
- 4 druppels pepermuntolie
- 3 ml vloeibare zeep
- kukident
- krijt (calciumcarbonaat)
Materiaal:
- 1 maatbeker van 100 ml
- 1 maatcilinder van 25 ml
- 1 mes
- 2 theelepels
- 1 pipet
- een tube of schaaltje om de tandpasta in te bewaren
Bereiding:
• Meet met de maatcilinder 15 ml glycerol af en doe dit in het
bekerglas.
• Voeg een halve afgestreken theelepel kukident toe aan de
glycerol.
• Meet met de maatcilinder 25 ml water af en voeg dit ook toe aan
het mengsel.
• Doe er 4 druppels pepermuntolie bij. Gebruik hiervoor een pipet.
• Roer het mengsel goed en voeg er 3 mespuntjes sacharine aan
toe. Deze stof maakt de tandpasta zoeter.
• Pak nu weer de maatcilinder en meet 3 ml vloeibare zeep af. Doe
dit ook weer bij het mengsel.
• Voeg nu met een schone theelepel 7 schepjes krijt toe. Blijf
roeren.
• Als het nog niet dik genoeg is, mag je krijt blijven toevoegen
totdat het een gladde pasta is. Zorg ervoor dat er geen klontjes
meer zijn.
• Nu is je tandpasta klaar. Durf jij deze tandpasta te gebruiken nu
je weet wat erin zit?
In de meeste tandpasta’s die je in de winkel koopt, zit ook nog
fluoride. Fluoride maakt je glazuur harder en daardoor krijg je minder
snel gaatjes.
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Voedingskrant.
1 of 2 lessen.
Vakgebied: taal, spelling, ict, natuur.
Tijdsduur: 1½ tot 2 uur.
Lesopbouw:
Deze les bestaat uit 9 verschillende opdrachten.
Het aantal leerlingen per opdracht, verschilt.
Tijdens de introductie van deze les kun je als leerkracht alle
opdrachten kort introduceren en vertellen met hoeveel personen dit
uit te voeren is.
De leerlingen maken zelf groepjes en kiezen een opdracht om uit te
voeren (in principe worden er geen opdrachten dubbel uitgevoerd,
eventueel met meer personen dan is aangegeven, is wél mogelijk).
Doelen:
De leerlingen gaan op verschillende manieren (Internet, interview,
onderzoek onder klasgenoten ed) gericht op zoek naar informatie over
voeding en verwerken dit in een artikel. (Later worden alle artikelen
samengevoegd en wordt er een krant uitgegeven door de klas).
Bij de opdrachtbladen zijn er rechtsboven in de hoek één of meer
poppetjes te zien. Deze poppetjes geven aan met hoeveel leerlingen
deze opdrachten gemaakt moeten worden.
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Naam:______________

Werkblad vettest.
Met deze proef kun je zelf testen of er ergens vet inzit.
Onderzoek maar eens of er vet in kaas zit.
Wat heb je nodig?
□
□
□
□
□
□
□

kopje met water
kopje met slaolie
2 wattenstaafjes
blokje (extra) belegen kaas
A4tje
liniaal
potlood

Wat moet je doen?
⇒ Pak het A4tje. Teken met behulp van je potlood en liniaal drie
hokjes van ongeveer 5 cm lang en 5 cm breed.
⇒ Nummer de hokjes en schrijf onder het eerste hokje ‘water’,
onder het tweede hokje ‘slaolie’ en onder het derde ‘kaas’.
⇒ Doop een wattenstaafje in het kopje met water.
⇒ Strijk met het wattenstaafje over het midden van het eerste
hokje.
⇒ Doop een schoon wattenstaafje in het kopje met slaolie.
⇒ Strijk met het wattenstaafje over het midden van het tweede
hokje.
⇒ Neem een blokje kaas en leg het in het midden van het derde
hokje.
⇒ Duw met je duim de kaas in het papier. Haal dan de kaas er weer
af.
⇒ Vergelijk de drie hokjes met elkaar en beantwoord de volgende
vragen.
TIP! Om het resultaat beter te zien kun je het papier tegen het licht
houden.
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Wat gebeurt er?
Slaolie is heel vet, water is dat juist niet.
Vergelijk het eerste hokje (water) met het tweede hokje (slaolie).
Wat doet vet met het papier?

Zit er vet in kaas?
Vergelijk nu het derde hokje (kaas) met het eerste en tweede hokje.
Lijkt het derde hokje meer op het eerste of op het tweede hokje?

Wat denk jij, zit er vet in kaas?

Waarom denk je dat?
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10 spelregels voor gezonde voeding.
Wat heb je nodig?
□
□
□
□
□
□
□

groot stuk papier (minimaal A3)
dikke zwarte stift
lijm
tijdschriften met plaatjes van voeding en drinken.
scharen
kleurpotloden en/of stiften
eventueel een fototoestel

Wat moet je doen?
⇒ Zoek op www.kennisnet.nl de 10 spelregels voor gezonde voeding
op.
⇒ Schrijf deze (netjes) op een groot vel papier.
⇒ Maak hier door middel van tekeningen, foto’s of plaatjes mooie
illustraties bij om uit te leggen wat er precies bedoeld wordt
met de regels.
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De schijf van vijf.
Wat heb je nodig?
□
□
□
□
□

groot stuk papier (minimaal A3)
dikke zwarte stift
lijm
tijdschriften met plaatjes van voeding en drinken.
scharen

Wat moet je doen?
⇒ Zoek op Internet (bijvoorbeeld op www.kennisnet.nl) informatie
over de schijf van vijf.
⇒ Heb je voldoende informatie, dan teken je zo groot mogelijk de
schijf van 5 op jullie papier met de stift.
⇒ Ga op zoek naar plaatjes en plak deze in de goede vakken.
⇒ Zet er ook bij (ernaast of plak er bijvoorbeeld losse gekleurde
blaadjes bij) waar elke schijf goed voor is.
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Verzin gezonde recepten.
Wat moet je doen?
⇒ Ga op zoek naar informatie over gezonde voeding. Dit kun je
vinden in tijdschriften, kranten, boeken, Internet en noem maar
op.
⇒ Kies de 2 leukste, lekkerste, maar ook de meest gezonde
recepten uit en verwerk deze in een artikel.
⇒ Dit artikel is bedoeld voor in de voedingskrant.
⇒ Het is de bedoeling dat je dit artikel op de computer maakt.
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Wist je datjes…
Wat moet je doen?
⇒ Zoek op Internet zoveel mogelijk leuke feiten op over voeding,
de schijf van vijf, vet en alles wat hiermee te maken heeft.
⇒ Maak hier een artikel van voor in de voedingskrant.
⇒ Maak dit artikel op de computer en zorg ervoor dat het artikel
een leuk en verzorgd uiterlijk heeft.
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Verslagje van de schijf van vijf.
Wat moet je doen?

⇒ Ga de leerlingen interviewen die de schijf van vijf hebben

gemaakt.
⇒ Vraag aan ze wat het belangrijkste is wat ze geleerd hebben en
wat ook interessant is voor anderen om te weten.
⇒ Maak hier op de computer een leuk en aantrekkelijk artikel van
voor in de voedingskrant.
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Verslagje van de 10 spelregels voor gezonde voeding.
Wat moet je doen?

⇒ Ga de leerlingen interviewen die de schijf van vijf hebben

gemaakt.
⇒ Vraag aan ze wat het belangrijkste is wat ze geleerd hebben en
wat ook interessant is voor anderen om te weten.
⇒ Maak hier op de computer een leuk en aantrekkelijk artikel van
voor in de voedingskrant.
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Gezonde bewegingsspelletjes.
Wat moet je doen?
⇒ Ga op zoek naar 3 verschillende soorten bewegingsspelletjes.
⇒ Werk deze netjes uit voor in een artikel wat in de voedingskrant
komt.
⇒ Probeer spelletjes te verzinnen waar je zo min mogelijk (of zelfs
geen) materialen bij nodig hebt.
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Verslagje vettest.
Wat moet je doen?

⇒ Ga een aantal leerlingen uit de klas interviewen over de vettest

die jullie hebben uitgevoerd.
⇒ Wat waren de resultaten? Had je dit verwacht? Wat was het
leukst?
⇒ Probeer zelf nog meer vragen te verzinnen.
⇒ Maak hier op de computer een leuk en interessant artikel van
voor in de voedingskrant.
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Eetonderzoek.
Wat moet je doen?
⇒ Eerst ga je gegevens verzamelen.
⇒ Ga bij zoveel mogelijk klasgenoten langs en interview ze met
behulp van het werkblad.
⇒ Nu je dit weet, ga je je informatie verwerken.
⇒ Reken uit hoeveel boterhammen, fruit, snoep en drinken de
meeste kinderen eten en drinken.
⇒ Wat zijn de gemiddelde cijfers?
⇒ Maak hier op de computer een leuk en interessant artikel van
voor in de voedingskrant.
⇒ Misschien is het wel leuk om in je artikel te vermelden hoeveel
snoep jullie klas bijvoorbeeld per jaar eet!
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Werkblad eetonderzoek.
Naam geïnterviewde: ____________________________
Boterhammen.
Bij het ontbijt eet ik …… boterhammen.
Bij de lunch eet ik ...... boterhammen.
Bij het avondeten eet ik …… boterhammen.
Tussendoor eet ik …… boterhammen.
Fruit.
’s Ochtends eet ik …… stukken fruit.
’s Middags eet ik …… stukken fruit.
’s Avonds eet ik …… stukken fruit.
Snoep, chocola en koekjes.
’s Ochtends snoep ik zoveel ……
’s Middags snoep ik zoveel ……
’s Avonds snoep ik zoveel ……
Bekers drinken.
Bij het ontbijt drink ik …… bekers.
Bij de lunch drink ik ...... bekers.
Bij het avondeten drink ik …… bekers.
Tussendoor drink ik …… bekers.
Hoeveel snoep, koek en chocolade eet deze persoon in een maand?

Hoeveel snoep, koek en chocolade eet deze persoon in een jaar?
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Internetopdrachten.
1 les.
Vakgebied: ict, natuur.
Tijdsduur: 45 minuten tot een uur.
Lesopbouw:
De leerlingen hebben allemaal een eigen computer tot hun
beschikking. Als er niet voldoende computers zijn, kun je de groep ook
in tweeën of drieën verdelen.
De leerlingen maken de opdrachten individueel en zelfstandig.
Doelen:
De leerlingen leren door middel van de Internetopdrachten hoe je
voeding het beste kunt bewaren en waarom bacteriën in voeding zo
gevaarlijk zijn voor mensen.
Op het opdrachtblad dat de leerlingen moeten maken, staat
rechtsboven in de hoek van het blad één poppetje, dat wil zeggen dat
deze opdracht alleen gemaakt moet worden.
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Internetopdrachten www.voedingscentrum.nl
Wat moet je doen?
Ga naar www.voedingscentrum.nl
Klik op ‘ga door naar de homepage van het Voedingscentrum’.
Scroll naar de onderkant van de pagina en kijk rechts in het menu.
Opdracht 1:
Klik op ‘test je keukenkennis’.
Klik op ‘koelbewust’.
Volg de verdere instructies om het spel te spelen.
Opdracht 2:
Klik op ‘test uw gewicht’.
Vul eerst je leeftijd en je geslacht in en druk dan op ok.
In het volgende scherm moet je de meters voor je lengte en gewicht
goed instellen, zo kun je je BMI berekenen.
Weet je je lengte en/of gewicht niet? Maak dan gebruik van het
meetlint en/of de weegschaal.
Opdracht 3:
Klik op ‘bac-vechten’.
Klik op ‘start spel’.
Volg de verdere instructies om het spel te spelen.
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