aanspoelsels

een strandverhaal

Doel

Leerlingen leren kenmerken en eigenschappen van strand- en zee-organismen.

Duur

15 minuten

Materialen

onderstaand verhaal

Werkwijze

Opmerking: .alleen te doen met goed weer en niet teveel wind. Of in het klaslokaal.
-

		

 e groep leerlingen staat voor de verteller op makkelijke gehoorsafstand.
D
4 meter links van de groep is een vak gemaakt (GOED) en 4 meter rechts van de groep
is een vak gemaakt (FOUT).
De verteller leest heel rustig het onderstaande verhaal voor, regel voor regel.
Na iedere zin beslissen de leerlingen ieder voor zich of deze zin GOED of FOUT is en
ze rennen naar het bijbehorende vak.
De leerlingen komen na iedere zin weer terug naar het midden.
Licht indien nodig het antwoord toe.
Alternatief: maak er een afvalrace van; alleen de leerlingen die het antwoord goed
hebben blijven in het spel tot er nog 1 over is of het verhaal is afgelopen.

Het verhaal:
- In de zee leven schelpen. (goed)
- Deze planten groeien uit een huis van kalk (fout)
- Het zijn dieren die vaak tussen twee schalen van kalk in leven. (goed)
- Alle schelpdieren verbergen zich in de bodem van de zee. (fout)
- Schelpdieren kunnen ook op de bodem of op stenen, schepen en palen leven.
(goed) [De mossel bijvoorbeeld.]
- De mossel zuigt water via een buisje de schelp in om te eten. (fout)
- Net zoals een oester heeft de mossel zeefhaartjes op de rand van de schelp waarmee
hij eten uit het water filtert. (goed)
- Bij een kokkel kun je heel goed tellen hoe oud deze is door de jaarringen op de schelp.
(goed)
- Op de bodem van de zee leven ook zeeslakken. (goed)
- De wulp is zo’n zeeslak. (fout)
- De wulk is zo’n zeeslak. (goed)
- Slakken hebben maar één huisje van kalk. (goed)
- Ze leggen eieren. (goed)
- Deze eieren zijn groter dan kippeneieren. (fout) [deze eieren zijn ongeveer een halve
centimeter groot]
- Haaien en roggen leggen ook eieren. (goed)
- Al zijn er ook haaien die hun jongen levend ter wereld brengen. (goed)
- Een veel voorkomende haaiensoort in de Noordzee is de hondshaai. (goed)
- Daarnaast zwemt ook de zeekat in zee rond. (goed)
- Dit is een inktvisachtige. (goed)
- Zijn skelet bestaat uit graten. (fout)
- Zijn skelet bestaat uit een schild. (goed)
- Planten komen niet voor in zee. (fout) [wieren en algen]
- Blaaswier groeit op het strand. (fout)
- Blaaswier groeit onder water maar ligt vaak op het strand.
wat vind jij?
(goed)
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