bij KLAP, het onafhankelijke nieuwsmagazine voor kinderen

30ste jaargang | Nr 7 | Maart 2021

Redactie: Soetkin De Temmerman, Ellen Somers, Sylvie Thienpont, Marijke Verbeke, Liselotte Vertenten en Wim Vromant

Klap – Artikel van de week: Elke week een pdf-file met een nieuwsartikel. Een artikel uit de
Klap-krant of een volledig nieuw artikel in de weken dat er geen Klap verschijnt. Surf naar
www.klapkrant.be en voer de webcode van de laatste Klap in.

Uitgewerkte lessuggesties
1. Helemaal verkikkerd op de pad
• Sluit aan bij het artikel ‘Paddentrek’ op pag. 2.
• Motivatie
Met de lente in aantocht gebeurt er heel wat in de
natuur: vogels nestelen, knoppen springen open, zaden
ontkiemen, insecten ontwaken en nog veel meer. De
leerlingen onderzoeken met doe- en denkopdrachten wat
er in de natuur gebeurt. Meer in het bijzonder nemen we
in deze les een kijkje bij de pad. De werkbladen kunnen
gebruikt worden in een les Wereldoriëntatie, onderdeel
‘natuur’.
• Doelstellingen
- De leerlingen beantwoorden inhoudsvragen bij een
artikel.
- De lln. ontdekken de biotoop ‘sloot en plas’.
- De lln. selecteren kenmerken die eigen zijn aan de pad
en aan amfibieën in het algemeen.
- De lln. benoemen de stappen in de ontwikkeling van
de kikker.
- De lln. kunnen aangeven wat het voedsel is van padden
en kikkers en door wie zij gegeten worden.
• Werkwijze
- Vooraf: Maak een uitstap naar een sloot of park in
de buurt. Op de gekozen locatie gaan jullie op zoek
naar kikkers, kikkerdril of kikkervisjes en andere
waterdieren, planten en algen (als voedsel voor de
kikkervisjes). Eventueel kunnen jullie aan de hand van
zoekkaarten kijken om welke soorten het gaat. Het
zullen veelal kikkers zijn, want padden zijn vooral ’s
nachts actief. Daarnaast kan je uiteraard ook oog hebben
voor de andere ontluikende lenteverschijnselen. Laat de
leerlingen ervaren.
- Instap: Terug in de klas mogen de leerlingen vertellen
over hun observaties. Wat hoorden ze? Welke verschillen
hebben ze opgemerkt? Wat hebben ze gevoeld? Heeft een
kikker/pad neusgaten? Welke kleur heeft een kikker/
pad? Waarom leven sommige dieren hoofdzakelijk
in het water? (kieuwen, voedsel, voortplanting enz.)
Welke dieren kwamen we vaker tegen dan andere en
heeft iemand iets bijzonders gezien? Hierna mogen de
leerlingen hun voorkennis omtrent de pad aanspreken in
de eerste opdracht.
- Kern: Lees vervolgens samen het artikel ‘Paddentrek’
op pag. 2. De leerlingen beantwoorden nadien
individueel of in kleine groepjes de vragen van opdracht
2. Aansluitend toon je dit filmpje over de paddentrek:
https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuurpaddentrek/#q=trefwoord%3A%22pad%22

(Je bekijkt vanaf 5:43 tot 16:10). Hierin wordt heel wat
bijkomende informatie omtrent padden meegegeven.
Vervolgens kunnen de leerlingen individueel of in
groepjes aan de slag met de overige opdrachten. Je
spreekt met de leerlingen een werktijd af. Je begeleidt
extra waar nodig.
- Slot: Wanneer de werktijd is afgelopen, worden alle
vragen klassikaal gecontroleerd. Je maakt ook even
tijd om te reflecteren over wat de leerlingen van deze
opdrachten vonden. Wat liep goed? Wat liep minder
vlot? Was er voldoende tijd? Welke opdracht heeft ze het
meest geboeid? Hoe staan ze nu tegenover de pad?
• Tips:
- Nog meer informatie vind je in het online artikel van
9 februari op www.klapkrant.be: ‘Minder hulp voor
padden door corona’.
- Verzamel een beetje kikkerdril in een glazen bokaal.
Zet deze bokaal op een lichtrijke plaats, het liefst in
de zon. Laat de leerlingen enkele dagen de eventuele
veranderingen waarnemen. Breng de kikkerdril nadien
terug naar de plaats van herkomst.
- Neem contact op met www.natuurpunt.be voor meer
informatie over de paddenoverzetacties in jullie buurt.
Misschien kunnen jullie wel even mee de handen uit de
mouwen steken!

2. Uit de kunst!
• Sluit aan bij het dossier ‘Kunst’ op pag. 7-9.
• Motivatie
Wie kan zich een wereld zonder liedjes voorstellen?
Zonder dans, tekeningen of gedichten? Zelfs in de
prehistorie schilderden mensen al. Dat toont dat mensen
altijd kunst nodig hebben gehad. Via kunst kan je jezelf
uitdrukken, het maakt je vrolijk, het brengt mensen
samen, het laat je nadenken en inspireert je. Creatief
bezig zijn, maakt kinderen gelukkig. Deze les sluit aan
bij het vak Muzische vorming.
• Doelstellingen
- De leerlingen kunnen in hun eigen woorden uitleggen
wat scheppende, uitvoerende, klassieke en moderne
kunst is.
- De lln. kunnen bij bepaalde kunstwerken de juiste
kunstvorm herkennen.
- De lln. weten hoe mensen in de prehistorie aan kunst
deden.

- De lln. kunnen enkele voorbeelden geven waarom
kunst goed is voor je gezondheid.
- De lln. beleven plezier aan creatief bezig zijn.
• Werkwijze
- Instap: De leerlingen maken in groepjes van vier een
woordspin rond kunst. Bespreek deze kort klassikaal.
Het volgende filmpje wordt bekeken:
https://schooltv.nl/video/wat-is-kunst-schilderijen-ofandere-kunstwerken-die-mensen-raken Elk groepje vult
zijn woordpin aan. Een klassikale bespreking over de
aanvullingen volgt.
- Kern: Verschillende kunstvormen. De leerlingen maken
een keuze uit deze kunstvormen: schilderen/tekenen,
muziek/zang, beeldhouwen/3D-kunstwerk, woordkunst/
toneel. Ze vormen vier groepen. Indien een groep te
groot is, kan deze nog onderverdeeld worden. Elke groep
bespreekt welk materiaal ze nodig heeft om te kunnen
werken. Dit materiaal wordt opgelijst en iedereen in de
groep helpt mee om het nodige materiaal te verzamelen.
Dit kan materiaal zijn dat reeds op school aanwezig is
of materiaal dat van thuis meegebracht wordt. Er wordt
een datum afgesproken wanneer alles op school moet
zijn. Hierna wordt het dossier van Klap in groepjes van
vier gelezen. De werkbladen worden in hetzelfde groepje
opgelost. Nadien wordt alles klassikaal besproken.
- Slot: Creatief werk. De leerlingen gaan aan de slag in
de kunstvorm die ze zelf hebben gekozen en met het
materiaal dat ze zelf hebben verzameld. Ze kiezen of
ze individueel of per twee aan de slag gaan. Wanneer
alle kunstwerken klaar zijn, worden deze getoond en/of
uitgevoerd!

3. Made in Belgium - bakeliet
• Sluit aan bij pag. 16 van Klap: ‘Made in Belgium’.
• Motivatie
Elke maand wordt je Klap-magazine afgesloten met
de rubriek: ‘Made in Belgium’. Deze maand staat
Leo Baekeland met de uitvinding van bakeliet in de
schijnwerper. Met deze les richten we ons op deze
pagina. Eén werkblad bevat de verwerking van de
huidige pagina (begrijpend lezen en wero). In een tweede
werkblad laten we de leerlingen creatief nadenken

over een uitvinding die een oplossing moet zijn voor
een (gek) probleem. De werkbladen kunnen gebruikt
worden in een les Taal, begrijpend lezen, Wetenschap en
techniek en ook Muzische opvoeding.
• Doelstellingen
- De leerlingen kunnen de inhoud van een artikel
reproduceren en interpreteren.
- De leerlingen onderzoeken proefondervindelijk of een
stof al dan niet een elektrische geleider is.
- De leerlingen bedenken door middel van een
zelfbedachte uitvinding een creatieve oplossing voor een
probleemsituatie.
- De leerlingen durven originele ideeën te uiten.
• Werkwijze
* Werkblad 1 (bij het artikel)
- Vooraf: Verzamel het nodige materiaal om het
elektriciteitsproefje in enkele groepjes te laten uitvoeren.
- Kern: Start de les met pagina 16 van deze Klap. Laat
de leerlingen (per twee) de pagina lezen en daarna
verwerken met opdrachten 1 en 2. Bespreek achteraf de
oplossingen. Daarna gaan de leerlingen in groepjes van
drie of vier aan de slag met het proefje (opdracht 3). Elk
groepje zoekt zelfstandig naar stoffen die elektriciteit
(niet) geleiden. Bespreek daarna de stoffen waaruit de
gereedschappen van een elektricien gemaakt zijn en de
stoffen die gebruikt worden bij elektrische toestellen:
welke delen zijn niet-geleiders? Bespreek ook waarom je
bij de proefjes de elektrische stroom niet kan voelen.
* Werkblad 2: ‘Mijn uitvinding’
Daag de leerlingen uit om zelf een (gekke) uitvinding
te maken. Mensen bedenken allerlei oplossingen voor
probleemsituaties. Illustreer met ‘gekke, nutteloze’
uitvindingen: https://www.ze.nl/artikel/210201-de-10meest-nutteloze-gebruiksvoorwerpen-ooit,
https://www.knack.be/nieuws/21-knotsgekkeuitvindingen/diaporama-normal-76341.html,
https://favorflav.com/nl/new/foodnews/chips-etenen-schone-vingers-houden-hiermee-kan-het/ Laat de
leerlingen brainstormen over probleemsituaties waarbij
ze een creatieve oplossing bedenken door middel van
een uitvinding. De leerlingen werken individueel of per
twee aan deze opdracht. Kunnen ze hun uitvinding ook
in het echt realiseren? Op het eind stellen de leerlingen
hun uitvinding aan elkaar voor.

Sleutel bij de werkbladen
1. Helemaal verkikkerd op de pad
1. a. groen: c, d, f / rood: a, b, e
b.a. Een kikker is niet hetzelfde als een pad. – c. Een pad
is vaak ’s nachts actief. – e. Padden zijn koudbloedig.
2. a. Wanneer het zo’n 10°C is, als het niet meer vriest ’s
nachts en als het zachtjes regent – b. De padden trekken
na hun winterslaap naar een poel of sloot om te paren.
Soms is dat de plek waar ze zelf geboren zijn. – c. Dit
bord waarschuwt bestuurders.
3. kikker: glad, slank lichaam, springt, lange achterpoten
met zwemvliezen, eieren in groepen / pad: droog en
wrattig, dik (zwaar) lichaam, loopt, korte achterpoten,
eieren in lange rijen (snoeren).
4.
6.

3.
2.

4.

1.
5.

5. insecten, slakken, tong, reigers, slangen

2. Uit de kunst!
1. A. Je maakt iets wat niemand je heeft voorgedaan. Bv.
dichter, schilder.
B. Je toont iets wat een kunstenaar bedacht heeft aan
anderen. Bv. ballerina, muzikant.
C. Kunstvorm uit het verleden. Bv. tempels, schilderijen
D. Kunst die nu gemaakt of uitgevoerd wordt. Bv.
graffiti, kunstfoto.
2. Afbeelding 1: S, C, J - Afb. 2: U, G, L - Afb. 3: S, B, H, M
- Afb. 4: U, E, I - Afb. 5: S, D, N - Afb. 6: S, F, K - Afb. 7:
S, A.
3. Prehistorie - in grotten en op rotsen - jachtdier en bizon
Mensen doopten hun vingers in leem, een roodachtige
klei. Daarmee schilderden ze.
De temperatuur in de grot was ideaal voor een goede,
langdurige bewaring.
4. gezondheid, vrolijk, beweging, lichaam, geest
5. Panamarenko, 2de kunstwerk - Piet Mondriaan, 3de
kunstwerk – William Shakespeare, 1ste kunstwerk
(Romeo en Juliet).

3. Made in Belgium - bakeliet
1. Jaartallen op tijdband:
1. 1863 - 2. 1884 - 3. 1891 - 4. 1909 - 5. 1939 - 6. 1944
2. 1. bakeliet of fenolhars
2. Bakeliet is geen geleider van elektrische stroom.
3. Omhulsels van radio’s en telefoons, lichtschakelaars,
stopcontacten, handvatten van toestellen en gereedschap.
4. Nieuwere (en makkelijker te produceren)
kunststofproducten werden uitgevonden.
3. Geleiders: metalen voorwerpen (bv. ijzeren schaar),
aluminiumfolie, zilveren ketting, potloodgrafiet.
Niet-geleiders: hout, stof, rubber, plastic.

4. Klap nieuwsquiz 7
1. c – 2. b – 3. c – 4. b - 5. a
6. b – 7. c – 8. c – 9. a – 10. c

Helemaal verkikkerd op de pad (1)
1. De pad: wat weet je er al over?

a. Is de bewering juist, kleur het blad groen. Is de bewering fout, kleur het blad rood.
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e. Padden zijn
warmbloedig. Ze bewegen
steeds trager bij koude.

BESLUIT:
Ik weet al veel over de pad.
Ik kan nog veel leren over de pad.
b. Verbeter de foutieve uitspraken hierboven.
2. Lees het artikel ‘Paddentrek’ (pag. 2).

Beantwoord deze vragen.
a. Wanneer ontwaken amfibieën?

		
b. Wat is de paddentrek?

c. Wat betekent dit verkeersbord?

f. De p
ad leg
t haar
eitjes
in sno
eren
in het
water.

Helemaal verkikkerd op de pad (2)
3. Weet jij het verschil tussen een kikker en een pad?

Het verschil zit voornamelijk in de huid, de poten en de manier van bewegen.
Vul op de juiste plaats in:
slank lichaam - lange achterpoten met zwemvliezen - glad - springt - droog en wratterig dik (zwaar) lichaam - eieren in lange rijen (snoeren) - eieren in groepen - loopt.
Kikker

Pad

Huid:

Huid:

Bouw:

Bouw:

Voortbeweging:

Voortbeweging:

Poten:

Poten:

Voortplanting:

Voortplanting:

4. De ontwikkeling van de kikker

Zet de nummers op de juiste plaats bij deze prenten:
1. kikkerdril
2. kikkervisje met kieuwen
3. jonge kikker
4. kikkervisje met voorpoten
5. kikkervisje met achterpoten (en longen)
6. volwassen kikker

5. Eten en gegeten worden

Vul de ontbrekende woorden in.
Kies uit: reigers, tong, slakken, slangen, insecten.
Overdag houden de meeste kikkers en padden zich schuil. ’s Nachts jagen ze op voedsel, bijvoorbeeld
,

, wormen en spinnen. Ze jagen met hun lange, kleverige tong.

Die schiet ineens uit hun bek om een mug te vangen. De mug blijft aan de

plakken.

Kikkers en padden zijn zelf ook voedsel voor dieren. Zo blijft de natuur in evenwicht. Kikkers en padden
worden gegeten door bijvoorbeeld snoeken,

en

Helemaal verkikkerd op de pad (3)
6. Helemaal verkikkerd op de pad?

Hoe verliep het voor jou? Kleur de kikkers.
Hoe beter het verliep, hoe meer kikkers je kleurt.
a. Ik kan de verschillen tussen pad en kikker opsommen.
b. Ik kan verwoorden wat een amfibie is.
c. Ik kan de ontwikkeling van de kikker bespreken.
d. Ik vind de sloot een interessante biotoop.

Foto Pexels

e. Ik werkte goed samen / alleen.

Uit de kunst (1)
Lees aandachtig het dossier ‘Kunst’ op pag. 7-9 van Klap
en beantwoord daarna onderstaande vragen. Veel succes!

1. Vertel in je eigen woorden wat deze begrippen betekenen.
Geef ook steeds een voorbeeld.
A. Scheppende kunst:

B. Uitvoerende kunst:

C. Klassieke kunst:

D. Moderne kunst:

2. Bekijk aandachtig deze afbeeldingen.
Lees daarna de beschrijvende woorden. Bij elk woord hoort een letter.
Noteer de letters onder de juiste afbeelding.
Noteer boven elke afbeelding of het om scheppende of uitvoerende kunst gaat. Noteer een ‘S’ of een ‘U’.
A. beeldhouwkunst – B. schilderkunst – C. woordkunst - D. graffiti – E. muzikant
F. bouwkunst – G. dansen – H. Mona Lisa – I. saxofoon – J. gedicht – K. architectuur
L. ballerina – M. Leonardo da Vinci – N. spuitbus

Uit de kunst (2)
3. Bekijk deze afbeelding en vul de tabel in.

Wanneer?

Waar?

Wat is er getekend?

Hoe heeft men het gemaakt?

			
Dit kunstwerk is duizenden jaren oud, en toch is het goed bewaard gebleven. Hoe komt dat?

4. Kunst is positief!

Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit het kader.
geest – lichaam – beweging – vrolijk – gezondheid
Kunst is goed voor je

, want kijken naar kunst kan je
maken. Bij het uitvoeren van sommige kunstvormen ben je

in
en

Kunst is dus goed voor
!

Uit de kunst (3)
5. Welke kunstenaars zie je?

Schrijf links hun naam onder hun foto.
Verbind hen daarna met hun kunstwerk.

Made in Belgium - bakeliet

(1)

1. De levenslijn van Leo Baekeland

1. Leo wordt geboren te Gent.
2. Leo studeert af aan de universiteit.
3. Leo verhuist naar de VS.

Foto Wikipedia

Duid aan op de tijdband.

4. In 1909 krijgt Leo het octrooirecht om zijn uitvinding (bakeliet) industrieel te maken en te verkopen.
5. In 1939 verkoopt hij zijn fabriek en gaat als een kluizenaar leven.
6. Leo sterft in de VS.

1800

1850

1900

2. De uitvinding van Leo Baekeland

1. Welke belangrijke uitvinding deed Leo Baekeland? (twee benamingen)

2. Wat is een belangrijke eigenschap van de kunststof die Leo uitvond?

3. Door die eigenschap werd de kunststof gebruikt in heel wat toepassingen. Welke?

4. Hoe komt het dat de uitvinding nu niet meer gebruikt wordt?

3. Elektrische geleider of niet?

Benodigdheden: lampje, batterij, 3 gestripte elektriciteitsdraadjes (of met klem)
Maak deze opstelling:

Verbind de twee uiteinden met een voorwerp.
Als het lampje brandt, is het voorwerp een geleider.
Zoek 2 voorwerpen, stoffen die geleiden:
Zoek 2 voorwerpen, stoffen die niet geleiden:

1950

Made in Belgium - bakeliet

(2)

4. Mijn uitvinding

Beschrijf een (gekke) situatie die een probleem vormt waarvoor nog geen oplossing gevonden is.

Word uitvinder!
Bedenk een uitvinding voor het probleem.

Teken je uitvinding.

Geef je uitvinding een naam:

Bedenk een reclameslogan voor je uitvinding.

Klap nieuwsquiz 7
Sluit aan bij de Klapkrant van maart 2021.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

Foto iSto

2. Als de zomertijd wordt ingezet, …
a. mogen we een uurtje langer slapen.
b. duurt de nacht een uurtje minder lang.
c. verandert er niets aan onze nacht.

ck

1. Op vrijdag 12 maart is het Nationale Pyjamadag. Wat is het thema dit jaar?
a. Pop It.
b. Padden.
c. Dromen.

3. Hoe heet het hoofdpersonage van De schurkenclub?
a. Robin Aerts.
b. Millie Egels.
c. Minnie Wezels.

5. Wat zijn voorbeelden van scheppende kunstvormen?
a. Fotografie, schrijven en architectuur.
b. Fotografie, tekenen en toneelspelen.
c. Ballet, zingen en tekenen.

Foto Pexels

4. Welke zin over een zelfgemaakt nestkastje is waar?
a. Je maakt de opening het best zo groot mogelijk.
b. Zorg ervoor dat de opening naar het oosten gericht is.
c. Je hangt het kastje het best op een heel zonnige plek.

6. Waar kan je muziektheater bekijken?
a. In een museum.
b. In een opera.
c. In een kerk.

8. Hoeveel zeehonden leven er momenteel in Noord-Frankrijk?
a. Zo’n 250 zeehonden.
b. Zo’n 550 zeehonden.
c. Zo’n 1 100 zeehonden.
9. Wat weet je over Perseverance?
a. Deze robotwagen weegt ongeveer een ton en onderzoekt het leven op Mars.
b. Deze piepkleine helikopter zal het luchtruim van Mars onderzoeken.
c. Deze robotwagen weegt zeer weinig en neemt staaltjes van de bodem van Mars.
10. Welke uitvindingen deed Leo Baekeland?
a. Bakeliet en formaldehyde.
b. Bakeliet en de radio.
c. Fenolhars en fotopapier.

Foto Pexels

7. Wie is de grootste schrijver uit de Britse geschiedenis?
a. Panamarenko.
b. Piet Mondriaan.
c. William Shakespeare.

