
Daar is de lente! (1)

• Instructie
Heb je het al gezien? De natuur ontwaakt weer na de winter! 
Lees eerst het artikel ‘Daar is de lente!’ op pag. 3 van Kits Extra en los nadien deze vragen op.
Voor sommige opdrachten moet je zaken opzoeken op de computer. 
Veel succes. 

• Doelen
In deze les leer je antwoorden opzoeken in een tekst, schema’s invullen  
én onderwerpen en woorden opzoeken op het internet.

• Opdrachten 
1. Waaraan kan je merken dat het lente wordt? 
 Zoek de betekenis van de woorden ‘flora’ en ‘fauna’ op. 
 Noteer nadien de voorbeelden uit de tekst.

2. Vul aan. Zoek op in het artikel. 

3. Waar of niet waar? 
 Zoek op in het artikel. 
 Verbeter indien fout. 
 Als de zin waar is, moet je op het lijntje niets noteren.
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Probleem Mogelijke oplossingen

De winter

gebrek aan  voor de dieren 

• 

• 

• 

Waar Niet  
waar

a. Kleinere zoogdieren zoals egels en vleermuizen houden een winterslaap.

b. Reptielen en amfibieën laten in de winter hun hartslag dalen en ademen sneller. 

c. Winterslapers laten hun lichaamstemperatuur dalen als het buiten ijskoud is. 
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4. Wat hebben deze afbeeldingen te maken met de winterslaap? 
Leg uit met je eigen woorden. 
Lees ter inspiratie de derde alinea van het artikel. 

5. Moeilijke termen! 
 Zoek ze op (het internet) en verbind. 

 hibernatie • • voedsel opslaan

 estivatie • • lage lichaamstemperatuur

 hamsteren • • verhuizing naar ander leefgebied

 hypothermie • • koudbloedig

 homoiotherm • • zomerslaap

 poikilotherm • • warmbloedig

 migratie • • winterslaap

6. Sommige dieren houden een winterslaap en andere een winterrust.
 Wat is het verschil?
 Kleur de dieren die een winterslaap houden groen en de dieren die een winterrust nemen rood.

X Winterslaap: 

X Winterrust:  

 

vleermuis

eekhoorn hamster

beer

egel

hazelmuis

das marmot

kikker

hommel


