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THEMA 2  A
 LLES WAT LEEFT
LES 2 Lunchtrommel

op aarde
Deze les gaat over:
• Voedselweb

Bij dit thema horen ook:
• Les 1  Lunchtrommel in de ruimte
• Les 3  Waarom biodiversiteit?
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LES 2 Lunchtrommel op aarde
THEMA 2 ALLES WAT LEEFT

Op aarde leven heel veel organismen. Deze organismen staan op verschillende manieren in verhouding tot elkaar. Maar ze hebben één ding gemeen: ze zijn afhankelijk van elkaar. Op basis van hun functie zijn ze ingedeeld in vier hoofdgroepen:
producenten, consumenten, afvaleters en reducenten.
Deze les proeven de leerlingen de yoghurt en kiemplantjes die ze de vorige les hebben gemaakt. Daarna maken ze een voedselweb van hun lunchtrommeltje en de
andere organismen die in het voedselweb van de lunchtrommel zouden passen.

Tijdsduur
50 minuten
Kerndoelen
29, 30, 31
Lesdoelen 	Leren hoe organismen op aarde met elkaar samenleven.
Samenwerken om gezamenlijk tot een eindresultaat te komen.
Werkvormen	Eerst individueel, daarna klassikaal maken van een voedselweb
van hun lunchtrommel en de organismen die ver in het voedselweb kunnen voorkomen.
Benodigdheden 	Digibord of computer met internet om film te bekijken
	Podcast Voedselweb en kringloop (zie de beeldbank van
www.ruimtevaartindeklas.nl)
	De lunch met yoghurt en kiemzaad uit de vorige les
Voorbereiding	Klaarzetten practicum materialen.
	Kennis over voedselrelaties en kringlopen in de natuur paraat
hebben.
Werkblad printen.

TIP
Vul het voedselweb aan met producten uit de
eigen lunchtrommel, bijvoorbeeld garnalenkroepoek of schimmelkaas

© Science Center NEMO/NSO

VOORTGEZET ONDERWIJS

11

THEMA 2

LES 2 LUNCHTROMMEL OP AARDE

Inleiding Voedselweb [5 minuten]
Als introductie voor de les bekijken de podcast Voedselweb en kringloop. Deze podcast gaat over een voedselweb en een kringloop in de natuur.
Kijk op http://bit.ly/1sHBi8r

Voedselweb ruimtelunch [15 minuten]
De leerlingen beoordelen de smaak van de lunch, met verse (melkpoeder)yoghurt
en kiemplantjes. Bespreek met de leerlingen hoe mens, plant en (yoghurt)bacterie
in het ISS kunnen samenleven. Noteer de organismen van de lunch op het schoolbord en maak klassikaal een voedselweb met mens, yoghurtbacterie en kiemzaad.

Werkblad Lunchtrommel op aarde [40 minuten]
Wat eet je vandaag?
Leerlingen denken na over de vraag: welke organismen (of delen van organismen)
eet ik vandaag tijdens de lunch? Laat hen de opdrachten Wat eet je vandaag? En  
Beestjes of plantjes? maken op het werkblad.
Noteer de organismen op het schoolbord. Laat de leerlingen van al deze organismen op het werkblad bij de opdracht Het voedselweb van je lunchtrommel een
voedselweb maken. Bespreek het voedselweb klassikaal (zie voorbeeld figuur 1).
Behandel aan de hand van het voedselweb de begrippen producent, consument,
afvaleter en reducent. Vul eventueel het schema zelf aan. Benadruk dat aan veel
voedingsmiddelen stoffen zijn toegevoegd, zoals palmolie en soja. Neem deze producten ook in het schema op.

Figuur 1

Voorbeeld van voedselweb van lunchtrommel (groen = producent, blauw = consument, rood = afvaleter)
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LES 2 LUNCHTROMMEL OP AARDE

Wie is afhankelijk van wat?
Laat de leerlingen op het werkblad bij de opdracht Het voedselweb van je lunchtrommel het voedselweb verder uitbreiden met organismen die niet in de lunchtrommel zitten, maar die wel in dit voedselweb voor kunnen komen. Bijvoorbeeld,
een koe eet gras, een kip eet regenwormen (zie voorbeeld figuur 2). Bespreek met
de leerlingen dat alle organismen in de natuur van elkaar afhankelijk zijn. Het één
levert stoffen aan de ander.

Figuur 2

Voorbeeld van uitgebreid voedselweb van lunchtrommel (groen = producent, blauw
= consument, rood = afvaleter)

Zorg dat de leerlingen hun ingevulde werkblad bewaren. Ze hebben het weer nodig
voor de volgende les!
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WERKBLAD
THEMA 2

Lunchtrommel op aarde

LES 2 LUNCHTROMMEL OP AARDE

KLAS

NAAM

Op aarde leven heel veel dieren en planten. Deze organismen staan op verschillende manieren in verhouding tot elkaar. Maar ze hebben één ding gemeen: ze zijn
allemaal afhankelijk van elkaar. Hoe zit dat eigenlijk met de inhoud van je lunchtrommel? Hoe verhouden bijvoorbeeld je boterham en het beleg zich tot elkaar?
Je maakt deze les een voedselweb van de inhoud van je eigen lunchtrommel.

Wat heb je nodig?
• Je lunchtrommel

Wat ga je doen?
De lunch die je vandaag bij je hebt kun je in een voedselweb plaatsen. In welke
verhouding staan de ingrediënten van je lunch tot elkaar?

GA VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
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THEMA 2

LES 2

WERKBLAD LUNCHTROMMEL OP AARDE

Wat eet je vandaag?
Wat zit er vandaag in je lunchtrommel? Noteer alle voedingsmiddelen (bv. brood,
komkommer, pindakaas, kipfilet etc.).
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

Beestjes of plantjes?
Welke organismen of delen van organismen zitten er in je lunchtrommel (bv. brood
bevat tarwe en gist)?
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                             

GA VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
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Het voedselweb van je lunchtrommel
Je docent heeft alle organismen van de hele klas op het bord geschreven. Neem dit
schema over en maak met pijlen een voedselweb.
Wat past er nog meer in?

Maak het voedselweb uit de vorige opdracht af met organismen die niet in de
lunchtrommel zitten, maar die wel in dit voedselweb voor kunnen komen (bv. een
koe eet gras, een kip eet regenwormen).
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