Slootje prutten
Verjaardagskist
Voorbereiden
Zoek een veilige en leuke plek
•
•

•
•

Doelgroep

Zoek een kalm watertje of sloot.
Zorg dat de kinderen gemakkelijk bij het water
kunnen. Misschien is er een steiger of een (aflopende)
oever met inhammen?
Zorg dat de oever stevig genoeg is, zodat de kinderen
niet wegzakken.
Een sloot met verschillende waterplanten heeft vaak
meer soorten waterdieren.

Kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Periode
Van half mei t/m
september.

Andere activiteiten
In het Watch-doe-boek
staan tal van activiteiten
rondom water.

En verder
•
•

Zorg voor voldoende begeleiding.
Kunnen alle deelnemers zwemmen?

Het slootje prutten
1. Emmer vullen met water
Laat de kinderen eerst een emmer met water vullen. Als
je goed in dit water kijkt, zie je al veel kleine bewegende
stipjes en draadjes. De eerste waterdieren zijn gevangen!
Dit zijn o.a. watervlooien, wormpjes en insectenlarven.
Van deze laatste vind je ook vaak de lege huiden van het
vervellen.

2. Scheppen met schepnet
Je kunt het beste tussen de waterplanten vissen. De beste
scheptechniek is om achtjes te draaien, maar door de
waterplanten zal dat niet altijd lukken. Schep ook eens
over de bodem, hier vang je weer andere waterdieren,
zoals de modderkruiper of een rivierkreeft.

3. Inhoud schepnet omkeren in emmer
Draai de inhoud van het schepnet om in de emmer. Het
beste kunnen de kinderen nu een tijdje de emmer met
rust laten en gewoon kijken. Vaak houden dieren zich
stil als ze gevangen zijn. Na een poosje komen ze te
voorschijn en blijkt er meer gevangen te zijn dan gedacht!

4. Verder onderzoeken
Met de lepels, loeppotjes en kleine bakjes kunnen
de kinderen de dieren voorzichtig oppakken en beter
bekijken. Zorg dat de dieren altijd in het water blijven.
Met behulp van de zoekkaarten kunnen ze uitzoeken hoe
de dieren heten.

5. Na het onderzoek
Doe al het water en de waterdieren weer voorzichtig terug
in de sloot! En stop alle materialen weer schoon in de kist.

Slootje prutten
Verjaardagskist
inhoud
Lever de kist weer schoon, heel en compleet in. Kosten voor vervanging van materialen brengen
we in rekening.

Item

Kosten per stuk

Aantal

Schepnet

€20

6

Emmer

€4

6

Wit onderzoeksbakje

€4,75

6

Lepel

€0,20

12

Onderwaterkijker

€24

5

Loeppotje

€2,75

6

Handloepje

€1,75

6

Zoekkaart waterplanten

€1,50

6

Zoekkaart waterdieren

€1,50

6

Boek ‘Waterbeestje in beeld’

€5

1

Watch doe-boek

€7,50

1
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