Biodiversiteit
Wat is biodiversiteit? Waarom is het
zo belangrijk? En wat kan je er zelf
aan doen om het te vergroten?
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Safari School

Biodiversiteit

Hieronder staan verschillende gebieden.
Weet jij op welke foto de biodiversiteit
hoog is en op welke foto laag? Schrijf je
antwoorden onder de foto.
Kies uit: Hoog - Laag

………………………………..

Groep 3 – 5
Wat heb je nodig?
pen of potlood

………………………………..

………………………………..

………………………………..

………………………………..

…………………………..
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In balans
Planten, dieren en het klimaat houden een
gebied in balans. Kan jij deze kringloop afmaken
door pijlen in de juiste richting te zetten?
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Al die woorden…
Hieronder staan verschillende woorden. Kan jij de
woorden in het linker rijtje koppelen met de woorden
in het rechter rijtje zodat er hele woorden ontstaan?
Trek een lijn tussen de goede woorden.
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Help mee in je eigen tuin!
Help jij mee om de biodiversiteit in je eigen tuin
te vergroten? Maak dan met deze stappen je
eigen bijenhotel!

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•

een plastic flesje
een potlood
een dikke viltstift
touw
schaar
scherp mesje
plakband
papier

Laten we beginnen!
Stap 1:
Haal het etiket van het plastic flesje en spoel het goed
schoon. Zorg dat het flesje goed droog is, zowel aan de
binnenkant als aan de buitenkant.

Stap 2:
Hier heb je even de hulp van een volwassene nodig!
Snij de bovenkant van het flesje er af met behulp van het
scherpe mesje:

Stap 3:
Knip het papier in stroken die iets minder breed zijn dan
de lengte van het afgesneden flesje. Als je de strook
oprolt moet hij in het flesje passen en niet uitsteken. Dus
als het flesje bijvoorbeeld 9cm diep is, knip je stroken
van 8cm breed.
De lengte van de stroken maakt niet zo veel uit. Als je
er maar een mooi rolletje van kan maken.
Stap 4:
Rol een strook papier om het potlood heen. Plak het
rolletje dicht met een stukje plakband. Haal daarna
het potlood weer uit het strookje en rol de rest van de
strookjes ook op deze manier.
Rol ongeveer de helft van de stroken papier met het
potlood en de helft met de dikke stift.

Stap 5:
Stop alle rolletjes die je van het papier hebt gemaakt
in het plastic flesje totdat deze helemaal is gevuld.
Zorg dat de rolletjes goed strak tegen elkaar zitten.
Stap 6:
Knoop een touwtje om het flesje heen zodat je het
hotel kan ophangen in de tuin. Je kunt het hotel het
beste op een zonnige, warme plek ophangen.
En nu maar wachten tot de eerste bewoners komen!

