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wereldoriëntatie

EEN SLAKKENHOTEL
MAKEN
GROEP 1-2
LESDOEL
Leerlingen bestuderen slakken en leren dat ze
dieren zijn en dat ze planten(resten) eten.
Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen
omgeving veel voorkomende planten en dieren
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze
functioneren in hun leefomgeving.
Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw
van planten, dieren en mensen en over de vorm
en functie van hun onderdelen.

starten met een vraag en antwoordgesprek
met de pop. Neem anders een echte slak mee
naar het kringgesprek. Vraag de leerlingen wat
ze al weten van de slak. Stel vragen als: Wat
eet een slak? Waar ben je wel eens slakken
tegengekomen?
Aan de slag
Nu is het tijd om slakken te verzamelen. Laat
leerlingen in kleine groepjes zelf op zoek
gaan naar slakken die ze in een plastic bakje
stoppen. Hebben ze een slak gevonden? Dan
is het interessant om de slakken wat beter te
bestuderen met een loepje. Welke delen van de
slak kunnen de leerlingen allemaal ontdekken?
Laat ze eerst zelf even kijken en verzamel
na een tijdje weer in een kring. Vraag de
leerlingen wat ze gezien hebben en stel vragen
als ‘Hebben slakken ook een mond?’ ‘Poepen
slakken ook?’ (Antwoord op deze vragen kunnen
ze later zelf zien als ze slakken in het hotel
bekijken. Maar alle dieren hebben een ingang
waar voedsel naar binnen gaat en een uitgang
voor de onverteerbare voedselresten).

INHOUD
Voorbereiding
Verzamel de benodigde materialen en maak
in de klas ruimte om het slakkenhotel neer te
zetten.
Inleiding
Ga buiten in een kring zitten om een
kringgesprek te houden. Als je een
slakkenhandpop hebt is het leuk om de les te

De gevonden slakken kunnen een paar
dagen of weken bewonderd worden in een
slakkenhotel. Kies een paar leerlingen uit die
wat bladeren verzamelen voor in het hotel en
andere leerlingen verzamelen wat aarde. Dit
kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn die geen
slak hebben gevonden. Terug in de klas zet je
een grote doorzichtige bak neer. Daar mogen
eerst de aarde en bladeren in. Daarna kunnen

BENODIGDE MATERIALEN
• Doorzichtige bak als slakkenhotel
• Plastic bakjes
• Handpop van een slak (optioneel)
• Loep(pot)jes
• Aarde en bladeren
• Plantenspuit

Naar een lesidee van
Nibi/Bodemdierendagen
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de slakken er voorzichtig in gezet worden. Dek
daarna de bak af met een luchtdoorlatende
deksel of gaas, anders ontsnappen de slakken.

Tip! Slakken zijn bodemdieren. Van

25 september t/m 7 oktober 2020 zijn de
bodemdierendagen en tijdens deze dagen
worden in heel Nederland bodemdieren
geteld. Ook meedoen of nog een andere
les over bodemdieren doen? Kijk dan hier.

Tip! Geef elke dag wat fruit of groente
aan de slakken. En als je de slakken
met een plantenspuit besproeit gaan ze
bewegen. Zo kun je ze goed bekijken!

Reflectie
In de klas kunnen de leerlingen de slakken
bekijken. Laat ze daarna een slak natekenen of
knutsel met elkaar een slak.
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