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Les 1 Op speurtocht in de berm
Les 2 De ene berm is de andere niet!
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• Je onderzocht een stuk berm in de buurt van je school. 
 Schrijf op: wat viel op in jouw stuk berm?

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________
 

• Kleef hier een foto van de berm die je onderzocht.

• Waar komen bermen voor? Noteer vier plaatsen.

 1  ______________________________________________________________________________

 2  ______________________________________________________________________________

 3  ______________________________________________________________________________

 4  ______________________________________________________________________________

• Waarom is de berm een belangrijk stuk natuur?

  ________________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________

1

Naam:  Klas:

De berm is de leefplaats van heel wat dieren en er groeien ook een heleboel planten.
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1 Gelijkenissen en verschillen
Schrijf telkens een gelijkenis en een verschil op bij volgende planten. 
Gebruik je bronnenboek en de foto’s.

Gelijkenis: _____________________

 _____________________________

 _____________________________

Verschil: ______________________

 _____________________________

 _____________________________
 

Gelijkenis: _____________________

 _____________________________

 _____________________________

Verschil: ______________________

 _____________________________

 _____________________________

Gelijkenis: _____________________

 _____________________________

 _____________________________

Verschil: ______________________

 _____________________________

 _____________________________

Gelijkenis: _____________________

 _____________________________

 _____________________________

Verschil: ______________________

 _____________________________

 _____________________________

paardenbloemmadeliefje

paardenbloemspeerdistel

gras

klaver

madeliefje

klaver

 De blaadjes groeien in 

een rozet.

 Beide bloemen worden

   later een pluizenbol.

 Veel dieren vinden 

zowel gras als klaver heel lekker.

                Beide bloemen groeien 

aan een lange stengel.

 kleur van de bloemen

 Bij de paardenbloem 

groeien de blaadjes in een rozet 
dicht bij de grond, bij de distel 
groeien bladeren aan de stengel.

 Gras heeft geen  

bloemen.

 De blaadjes van een 

madeliefje groeien dicht bij de 

grond, klaverblaadjes hebben een 

lange stengel.
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2 Dierenpaspoort
Vul het paspoort van de dieren in. Je vindt de informatie in je bronnenboek.

Opvallend  
lichaams- 
kenmerk

1  _____________________________________________________________________

2  _____________________________________________________________________

Voeding
________________________________________________________________________

Vijanden
________________________________________________________________________

Waarom leeft dit 
dier in de berm? ________________________________________________________________________

Opvallend  
lichaams- 
kenmerk

1  _____________________________________________________________________

2  _____________________________________________________________________

Voeding
________________________________________________________________________

Vijanden
________________________________________________________________________

Waarom leeft dit 
dier in de berm? ________________________________________________________________________

Opvallend  
lichaams- 
kenmerk

1  _____________________________________________________________________

2  _____________________________________________________________________

Voeding
________________________________________________________________________

Vijanden
________________________________________________________________________

Waarom leeft dit 
dier in de berm? ________________________________________________________________________

Opvallend  
lichaams- 
kenmerk

1  _____________________________________________________________________

2  _____________________________________________________________________

Voeding
________________________________________________________________________

Vijanden
________________________________________________________________________

Waarom leeft dit 
dier in de berm? ________________________________________________________________________
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rode kleur

oranje vleugels met zwarte vlekken

witte vlekken op de voorvleugels

lange, puntige snavel

rode kop en gele streep op vleugels

glibberig

aardekleur

vooral bladluizen

bladeren (van distels)

zaden (van distels)

rottende blaadjes, zaden, resten van dieren in de grond

wespen

In de berm vindt het lieveheersbeestje bladluizen.

In de berm staan veel planten en leven veel dieren.
De worm vindt er dus gemakkelijk voedsel.

In de berm staan er vaak distels.

In de berm staan er vaak distels.

vogels

mol, duizendpoot, merel
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3  Oorzaak en gevolg
Zoek de informatie in je bronnenboek. Zet het nummer van de oorzaak bij het passende gevolg.

Oorzaak (wat eerst komt) ➔ Gevolg (wat daaruit volgt)

Een mol maakt trillingen 
als hij graaft in de grond.

De zaadjes van de paardebloem komen op andere plaatsen 
terecht. Nieuwe bloemen groeien.

De rups van de 
distelvlinder ziet er niet 
smakelijk uit.

Het lieveheersbeestje gaat daarvan dood.

 
De bladeren van deze 
plant zijn smal en scherp. 
Ze lijken een beetje op een 
speer.

De regenworm vlucht snel boven de grond.

De wind waait de pluizen 
van de paardenbloem weg.

We noemen deze plant de speerdistel.

Een wesp legt zijn eitjes op 
een lieveheersbeestje.

Veel dieren lusten de rups van de distelvlinder niet en laten hem 
met rust.

_________________________________

_________________________________

_________________________________

➔
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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1  Delen van een plant
Benoem de delen van de plant.

Vul aan met stengel, blad, stamper, meeldraden en bloemblad bij de bloemen en planten op 
de foto’s.

wortel(s)

blad

stengel

bloem kroonblad

kelkblad

stamper

meeldraad

bladstengel
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2  Waarvoor dient het?
Verbind de juiste woorden met elkaar.

 stevigheid •

 opzuigen water en voeding • • bladeren

 vervoer water en voeding • • wortels

 groei in de richting van het licht •

 aantrekken dieren • • stengel

 voortplanting • • bloem

 omzetting voeding en water • 
 in voedsel voor de plant

kroonblad

kroonblad

stamper

meeldraad

meeldraad

stamper
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3 Voortplanting bij dier en plant
Zet het nummer van de foto bij de passende zin(nen).

 De jongen zijn volwassen. Ze kunnen zelf paren. De cirkel is 
 rond.

 De kleine distelvinkjes vliegen uit. 

 Het vrouwtje legt vijf tot zes eitjes. 
 Ze broedt twee weken.

 

 Het vrouwtje en het mannetje brengen voedsel aan voor de
 kleintjes.

1
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Voortplanting van de distelvink
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 Na een tijdje komt de rups uit het eitje. 
 Ze eet de bladeren van de plant op.
 
 

 Na een tijdje verandert de rups in een pop. 

 

 De vlinder sterft hier of trekt naar het zuiden. 
 Na de winter komt hij terug.
 

 De distelvlinder legt eitjes een voor een op een blad.

 

 Uit de pop komt dan de vlinder.
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Voortplanting van de distelvlinder
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 Op het einde van de zomer verandert de bloem in een  
 pluizenbol.
 
 

 

 Onderaan de pluisjes hangen zaadjes. 
 Die vliegen overal naar toe. 

 Het jaar daarop groeien er stengels met bladeren en bloemen. 

 

 De distel staat in bloei. Hij trekt allerlei insecten aan. 

 

 Sommige zaadjes worden een nieuwe plant.  
 Het eerste jaar groeit er een bladrozet.

1
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Voortplanting van de speerdistel
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1  Gereedschap voor de mens
De boomkruiper heeft een pincetsnavel.
Hij gebruikt dat om fijne insecten te vangen.
De mens gebruikt ook een pincet.
Waarom gebruikt de mens dat?

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

De eend heeft een zeefsnavel.
Hij gebruikt dat om voedsel uit het water te zeven.
De mens gebruikt ook een zeef.
Waarom gebruikt de mens dat?

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

De specht heeft een beitelsnavel.
Hij maakt er gaten mee in bomen.
De mens gebruikt ook een beitel.
Waarom gebruikt de mens dat?

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

De regenwulp heeft een priemsnavel.
Hij prikt daarmee in de bodem van de grond.
De mens gebruikt ook een priem.
Waarvoor gebruikt de mens een priem?

 _________________________________________________

 _________________________________________________

 _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Om fijne dingen vast te grijpen,

bv. om houtsplinters uit je huid te verwijderen.

bv.  om takjes en steentjes uit zand te zeven, om 

klontjes uit meel te halen ...

Een beitel gebruik je om iets uit te kappen.

Een priem gebruik je om een fijn gaatje in een 

voorwerp te prikken.
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2 Een bek voor elke maaltijd
Verbind elke vogel met de juiste bek. 
Vul daarna in wat de vogel eet.

 Zeefsnavel •

 Spiessnavel •

 Pincetsnavel •

 Haaksnavel  •

 Kegelsnavel •

 Priemsnavel •

 Beitelsnavel •

zaden

insecten

kleine zoogdieren, kleine vogels

waterplantjes, waterdiertjes

vissen, kikkers, sprinkhanen, 

muizen

insecten uit de boomschors

wormen en insecten
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3  Voedselketens
 Maak met de dieren en planten voedselketens: schrijf ze in de juiste volgorde.

bladluis - madeliefje - lieveheersbeestje

 ➔  ➔  

koolmees  - sperwer - rups - speerdistel

 ➔  ➔  ➔ 

egel - sla - slak

 ➔  ➔  

nectar in een bloem - koolmees - spin - bij

 ➔  ➔  ➔ 

De voedselketen start altijd met  _______________________________________________________ .

4  Woorden verklaren
 Zoek op internet of in het woordenboek. Geef een verklaring en een voorbeeld.

verklaring voorbeeld

planteneter
__________________________________________

__________________________________________
__________________________

vleeseter
__________________________________________

__________________________________________
__________________________

alleseter
__________________________________________

__________________________________________
__________________________

Een dier dat uitsluitend planten of delen van 

planten eet.

Een dier dat (of een plant die) dierlijk 

materiaal als voedsel eet.

Een dier dat zowel planten als dieren eet.

olifant, koe, eekhoorn

kikker, spin

mens, spreeuw, varken

planten

bladluis

slak

lieveheersbeestje

egel

madeliefje

sla

speerdistel

nectar in een bloem

rups

bij

koolmees

spin

sperwer

koolmees
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Hoe lang duurt het voordat de natuur het afval weggewerkt heeft? Vul in.

sigarettenpeuk: ___________________________  plastic drinkbekertje:  ______________________

sinaasappelschil:  _________________________  glazen fles:_______________________________

karton: __________________________________  blikje: ___________________________________

2 jaar

1 tot 3 jaar

enkele dagen tot een half jaar

vergaat nooit

3 miljoen jaar

50 jaar
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Vul het schema aan.

afval

afval _______________________________________________

voorbeeld:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

voorbeeld:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

afval hergebruiken of recycleren afval _______________________________________________

bij restafval of in de vuilnisbak

...

(eigen voorbeeld)

drank in flessen met 

statiegeld

weggooien

voorkomen

fiets of meubels of 

andere voorwerpen naar 

kringloopwinkel

oud papier recycleren

papier aan 2 zijden 

gebruiken
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1  Teken je eigen bloem. Zorg dat je  
 er deze woorden kunt aan koppelen: 

 1  wortel,  2  stengel,  3  blad,  4  kelkblad,  
 5  kroonblad,  6  meeldraad,  7  stamper

2 Vul aan met het juiste woord in het kruiswoordraadsel.

1 Het lieveheersbeestje beschermt zijn vleugels met  

 een ________________________ .

2 Een ____________ is vaak behaard. 

 Dat beschermt haar tegen vogels.

3 De vink blijft in de winter hier.  

 Ze is een standvogel, geen ____________-vogel. 

4  Tussen de wortel en de bloem groeit de 

________________________.

5 Binnen in de bol van een ui zitten ______________________.

6  De ________________________ zetten water en voeding uit 

de grond om in voedsel voor de plant.

7  In het nest van de distelvink komen de ________________ 

na twee weken uit het ei.

8  Aan de bek of ________________________ van een vogel kun 

je zien welk voedsel hij eet.

9  Op een fles die je kunt hergebruiken, betaal je 

________________________.

10 Een blikje kunnen we ________________________.

11  Wat we niet kunnen hergebruiken of recycleren 

gooien we bij het ________________________.

12  De ________________________ kun je herkennen aan zijn 

puntige bladeren en paarse bloemen.

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

speerdistel
restafval

recycleren
statiegeld

snavel

kuikens

bladeren

stengel
rokken

trek

rups
schild

S C H I L D

R U P S

T R E K

S T E N G E L

R O K K E N

B L A D E R E N

K U I K E N S

S N A V E L

S T A T I E G E L D

R E C Y C L E R E N

R E S T A F V A L

S P E E R D I S T E L
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Lees, markeer en kruis aan. OK
Dit ken ik. 

Dit begrijp ik.

1 Ik ken deze woorden. Ik weet wat ze betekenen:
 planteneter, vleeseter, alleseter, berm, natuurpark, bol, knol, standvogel, trekvogel.

Tip: Zoek waar deze woorden staan in je bronnenboek of werkkatern. Begrijp je ze? Leg ze uit aan 
je ma, pa …

❏

2  Ik ken en herken vijf veel voorkomende planten uit de berm: gras, paardenbloem, klaver, 
madeliefje, distel.
Tip: Bekijk de afbeelding en lees de beschrijving in het bronnenboek pagina 84 en 85. Zorg dat je ze 
herkent en uit je hoofd kunt benoemen. 

❏

3   Ik ken en herken vier veel voorkomende dieren uit de berm: lieveheersbeestje, regenworm, 
distelvlinder, distelvink. 
Tip: Bekijk de afbeelding en lees de beschrijving in het bronnenboek pagina 86, 87 en 88. Zorg dat 
je ze herkent en uit je hoofd kunt benoemen.

❏

4  Ik ken de delen van een plant. Ik kan uitleggen waarvoor ze dienen. 
Tip:  Bekijk je bronnenboek pagina 89 en het werkkatern pagina5 en 6. Zorg dat je delen kent en 
kunt plaatsen bij een tekening van een bloem. Kun je uitleggen waarvoor ze dienen aan je ma, pa, 
broer, zus …?

❏

5   Ik kan de stapjes in de voortplanting van de distelvlinder, distelvink en distel in de juiste volgorde 
zetten.
Tip: Je krijgt de stapjes. Kun je ze in de juiste volgorde zetten? Zoek op in het bronnenboek pagina 
90, 91 en 92 en in het werkkatern pagina 7, 8 en 9.

❏

6  Ik weet wat het betekent om afval te hergebruiken, te recycleren en weg te gooien. Ik kan daarvan 
voorbeelden geven.
Tip: Oefen dit met voorbeelden bij je ma, pa, broer, zus … Leg uit wat je bedoelt.

❏

7  Ik kan uitleggen waarom de berm een belangrijk stukje natuur is. 
Tip: Leg dit eens uit aan je ma, pa, broer, zus … Zorg dat je een reden kent. Zie ook bronnenboek 
pagina 82 en werkkatern pagina 1.

8  Ik kan twee planten vergelijken waarvan ik een afbeelding krijg.
Tip: Bekijk hoe we dit hebben gedaan in les 3. Begrijp je waarop je moet letten?

9  Ik kan het paspoort invullen van een dier waarover ik informatie krijg.
Tip: Bekijk hoe we dit hebben gedaan in les 3. Begrijp je hoe het werkt?

10  Ik kan de bek van een vogel koppelen aan een instrument dat mensen gebruiken. Ik kan dit 
uitleggen.
Tip: Bekijk hoe we dit hebben gedaan in les 5. Begrijp je hoe het werkt?

11 Ik kan dieren van een voedselketen in de juiste volgorde zetten.
Tip: Bekijk hoe we dit hebben gedaan in les 5. Begrijp je hoe het werkt?

Wat je moet kennen, moet je eerst begrijpen. Dan kun je dat enkele keren opzeggen, opschrijven, tekenen …  
tot je het uit je hoofd kent. Dat wil zeggen: ik kan het opschrijven,  zeggen of uitleggen zonder hulp. Dat is zo voor  
1 tot en met 6.
Wat je moet kunnen, moet je vooral begrijpen en oefenen. Dat wil zeggen: stel dat juf of meester  
iets vraagt dat daarop lijkt, dan kun je dat oplossen. Dat is zo voor 7 tot en met 11. 
Schrijf op wat je nog niet begrijpt. Vraag het straks in de klas.
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