
ONDERWATERLEVEN                                     Slide 1 t/m 8 | Duur: 5 min.

VOEDSELWEB                                                                Slide 9 t/m 12 | Duur: 10 min.

 BEGRIP VOOR DE VIS

Lessonup link:            bit.do/begripvoordevis

Slide 1 t/m 5    Tekstslides
 

Slide 6              Klik op hetplus-teken om meer te weten te komen over gedrag, waterplanten en voedsel.
 

Slide 7 en 8       Tekstslides
 

Handleiding voor de docent

Met deze les ga je met je leerlingen aan de slag om inzicht te krijgen in het leven van de vis. Ze leven
voor ons onzichtbaar, zijn niet aaibaar en maken geen geluid. Maar vissen maken onderdeel uit van
de natuur. Het  blijken intelligente dieren, die bewust zijn van hun omgeving en stress kunnen
ervaren. 

Doel
Doel van de les is om de leerlingen te informeren over de plek die de vis inneemt in de natuur. Daarnaast om
leerlingen te laten nadenken over de relatie tussen mens en vis, en over de schade die mensen veroorzaken bij
het recreëren aan de waterkant. 

 

Voor wie?
 Groep 6, 7    |      Vorm: klassikaal    |   Duur ca. 45 minuten.

Dieren en planten zijn van elkaar afhankelijk . Met elkaar vormen ze een ecosysteem.

Slide 9              Klik op het plus-teken om te zien om de naam van de vis te zien.

Slide 10                Tekstslide

Slide 11                Welke dieren worden gegeten door de snoek, rietvoorn, stekelbaars, kikker en     
                                watervlo?  
                                Sleep de dieren en planten met de blauwe rand naar de juiste dieren met de rode rand. 

Slide 12                Quizvraag
 

Kennismaking met 3  vissoorten die voorkomen  in de Nederlandse sloten en rivieren.



 MENINGEN OVER HENGELSPORT                       Slide 25 t/m 35 | Duur: 15 min.

 FEITEN EN FABELS OVER VISSEN                           Slide 13 t/m 24| Duur: 5 min.

Slide13 t/m 23        Quizvragen met toelichting op de antwoorden

Slide 24                      Animatiefilmpje over intelligentie van vissen

Vissen wordt steeds populairder. In dit gedeelte komen verschillende standpunten over de hengelsport aan bod.

Slide 36               Poll.  Peil de mening van de leerlingen. Met wie van de vier ben je het meeste eens?
                               Bespreek de uitkomsten. Welke kinderen willen hun keuze toelichten? Wie twijfelt?

                              Optie: Bekijk de meningen. Deel de klas op in 4 groepen en geef iedere groep een rol. Laat de groepen 
                              extra argumenten verzinnen en daarna met elkaar in discussie gaan. 

 ZWERFAFVAL BIJ HET WATER              Slide 36 t/m 41 | Duur: 15 min.

In dit gedeelte gaat het over dieren die de dupe worden van zwerfafval en wat je zelf kunt doen om
dieren in de natuur te helpen.  

Slide 37 t/ 41          Tekstslides

Slide 41 + 42           Tekstslide en filmpje

Er  wordt steeds meer bekend  over de intelligentie en het gevoelsleven van vissen..


