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VOOR LEERKRACHTEN
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EEN PROJECT VAN



   •   01

   Leeswijzer

1 Inleiding tot het thema
2 Doelen
3 Concepten die aan bod komen
4 Tijdsindicatie
5 Locatie
6 Aangeboden content/werkvormen

  Hoofd

1  Methode 
2 Materiaal
3 Inhoud

   Handen

A   —    Bodemdokters & bodemhelden
1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

B   —   Soorten aarde en bodems
1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

C   —   Landschap en bodem ontdekken
1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

D   —   Extra uitdagingen

E   —   Optionele extra opdrachten

  Hart

1 Methode
2 Materiaal 
3 Inhoud

+   BIJLAGES



   Leeswijzer

Deze module geeft mogelijkheden tot invulling van de lessen. Het staat de leerkracht vrij hiermee 
aan de slag te gaan en aanpassingen te maken in content, werkvormen, locatie, etc. Uiteindelijk 
is het belangrijk te vertrekken van de geformuleerde doelstellingen. Deze worden hieronder 
beschreven.

1  INLEIDING TOT HET THEMA
Het element AARDE is gelinkt aan de bodem onder ons en alles wat erin of erop leeft. Daarnaast 
verwijst het naar het landschap dat door deze bodem gevormd wordt.

2  DOELEN

De leerlingen leren in deze module over het element aarde. Wat het is, hoe en waar het 
voorkomt.
De leerlingen leren over het belang van bodemleven en bodem als landschapsvormend 
element.
De leerlingen zien het belang van het element aarde in als leverancier van verschillende 
zaken die leven mogelijk maakt.

3  CONCEPTEN DIE AAN BOD KOMEN

Bodemleven 
Bodemtextuur en structuur
Landschap, versnippering

4  TIJDSINDICATIE

Deze module kan op een halve dag of verspreid over meerdere dagen gegeven worden.

5  LOCATIE
 

Leren over de natuur doe je het beste in de natuur. Ga daarom voor deze module zoveel mo-
gelijk naar buiten met de leerlingen om ze te laten ontdekken op het schoolterrein of het nabije 
park. De meeste aangeboden werkvormen bieden zich hier ook toe.

Zeker voor aarde is het interessant om buiten te gaan. De leerlingen kunnen zo zelf de verschillen 
in bodemtextuur en bodemleven op of rondom hun school ervaren. 

6  AANGEBODEN CONTENT/WERKVORMEN

Bodemhelden zoektocht
Kneedproef
Bodemregenboog
Analyse landschapskaarten
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   Hoofd

We starten met bewustmaking van hoe en waar aarde om ons heen voorkomt.  
Daarna staan we stil bij welke mensen (beroepen), dieren en planten een nauwe  
band hebben met dit element. 

1  METHODE

Onderwijsleergesprek met associaties

  
2  MATERIAAL

Werkboekje kinderen
Zaadje

3  INHOUD

Begin met een trigger
Trigger is vrij te kiezen: bijvoorbeeld a.d.h.v. actua, video, foto, creatieve opdracht,  
filosofeergesprek …

Voorbeeld: associatie met een noot of zaadje. 
Dit kan a.d.h.v. een onderwijsleergesprek
Dit kan zowel binnen als buiten

Wat heeft dit zaadje nodig om te groeien? 
Lucht, water, vuur (als licht en warmte) en … aarde!

Een goede bodem is belangrijk voor deze noot/zaadje. 
Is aarde enkel belangrijk voor noten/zaden? 
Wie heeft de bodem nog nodig om te overleven? 

In welke vormen kan je dit element tegenkomen?
ruimte om te spelen
struinnatuur
zandbodem
vruchtbare bodem

Welke andere mensen (beroepen), dieren en planten zijn vrienden van AARDE?  
Benoem of teken ze! 

Wist je dat er ook vogels zijn voor wie  
de bodem erg belangrijk is? Een aantal vogels  
(de zogenaamde ‘grondbroeders’) maken hun nest niet 
hoog en droog in de bomen, maar wel … op de grond!

 ZIE BOEKJE  
‘GRASDUINEN  

 VOOR KINDEREN’

1

2
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   Handen 

A  BODEMDOKTERS & BODEMHELDEN

De leerlingen leren bij over de bodemkringloop en het belang ervan. 
Ze staan stil bij en ontdekken het leven dat zich onder hun voeten afspeelt.

1  METHODE

De begleider start met een onderwijsleergesprek over de levenskringloop.

Vervolgens kan de begeleider kiezen voor: 

de meer ervaringsgerichte activiteit die zich buiten afspeelt.    
of 
zich beperken tot het tweede deel van de activiteit in de klas.
 
In beiden ontdekken leerlingen meer over bodems en de bodemdieren.

zoeken, vangen, determineren — buitenactiviteit

belang achterhalen — leergesprek in de klas, kan geïntegreerd worden in een spelvorm

2  MATERIAAL

Loupepotjes en eventueel schopje
Werkboekje kinderen
Bijlage voedselkringloop

3  INHOUD

Op goede bodems groeit niet alleen veel, maar er leven 
ook veel diertjes in. Zij eten dode planten en dieren en 
zetten ze weer om naar voedingsstoffen voor bomen en 
planten. Ze hebben dus een sleutelrol in de kringloop van 
het leven. Met de gangetjes die ze graven, verbeteren ze 
bovendien de bodemkwaliteit. Daarom worden ze ook  
wel eens bodemdokters of bodemhelden genoemd.
Wist je dat in 1 handvol aarde evenveel levende organis-
men zitten dan dat er mensen zijn op aarde. Het contact 
met die organismen (en dus met goede en slechte bacte-
riën) op jonge leeftijd beïnvloedt het immuunsysteem op 
een positieve manier. Met je handen in de grond zitten is 
dus niet enkel plezant, maar ook gezond.

A

B

A B

A

B
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BODEMDIERTJES VOEDINGSSTOFFEN
BODEM

PLANTEN EN 
BLOEMENDIEREN
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Ga op zoek naar verschillende bodemdieren in de grond in of rond de school.

Bodemhelden zoeken
Er zijn verschillende manieren om ze te vinden en te vangen. Opgelet: zorg ervoor dat je geen 
dieren kwetst of doodt. Maan de leerlingen aan tot voorzichtigheid.

MET DE HAND
Zoek op en in de bodem naar diertjes en vang ze met je handen.
Gebruik je een (loupe)potje? Zet het bodemdier dan met een blaadje in het potje. Zo 
voorkom je dat er poten tussen pot en deksel geschroefd worden.
Een klein schopje kan helpen om te graven.

BODEMVAL
Graaf een potje (van yoghurt, confituur,…) in zodat de bovenkant gelijk ligt met  
het bodemoppervlak.
Doe dit 1 dag voor het bodemonderzoek (niet eerder).
Installeer eventueel een klein afdakje tegen de regen.

Bodemhelden onderzoeken
Determineer de bodemhelden aan de hand van zoekkaartjes  
(bijvoorbeeld www.deboomin.eu/docs/graad1/bijlage-kriebeldiertjes.pdf)
Noteer welke je gevonden hebt,  
Geef je restultaat online in en vergelijk met onderzoekers uit heel Vlaanderen
ingeven.bodemhelden.be/#/

Bodemhelden tekenen
Teken de bodemhelden in het boekje ‘Grasduinen voor kinderen’  
en vergelijk met je klasgenoten.

Wie zorgt voor een vruchtbare bodem? De bodemhelden! 
Meer informatie kan je hierover vinden op www.lne.be/bodemhelden

Belang van bodemdokters
Ontdek van je (gevonden) bodemdieren het belang met behulp van hun paspoorten
www.lne.be/wie-zijn-de-bodemhelden

Bespreek enkele bodemhelden en geef aan waarom deze belangrijk zijn. 

VOORBEELD
Pissebedden: eten rottend hout en bladeren en recycleren zo de voedingsstoffen.

B  SOORTEN AARDE EN BODEMS

De leerlingen leren en ondervinden dat niet elke bodem dezelfde is. Ze leren verschillen in tex-
tuur, structuur en kleur waarnemen.

1  METHODE

Onderzoek naar bodemsoorten
Creatieve opdracht met bodemkleuren

AANVULLING 
VOOR BUITEN 

EN OPTIE 
VOOR IN DE KLAS

OPTIE 
VOOR BUITEN

1

2

4
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2  MATERIAAL

Werkboekje kinderen
Verschillende soorten aarde (op de speelplaats zijn voldoende verschillen te vinden)
Wat water
Kleurenkaartjes met bodemkleuren (zie bijlage)

3  INHOUD

Soorten aarde — de kneedproef

Niet elke bodem is hetzelfde. Dat komt omdat hij gemaakt kan zijn van verschillende soorten 
bodemdeeltjes, die verschillen in grootte. Zand heeft de grootste deeltjes, die kan je zelfs afzon-
derlijk zien. Een kleibodem heeft de kleinste deeltjes. Een bodem met deeltjes groter dan klei, 
maar kleiner dan zand, heet ‘leem’. 

Met de kneedproef kun je eenvoudig het bodemtype bepalen. Neem wat grond in je  
handen en maak hem vochtig; de grond mag net niet aan je vingers plakken. De vorm die 
je aan het natte materiaal kunt geven, zegt met welk bodemtype je te maken hebt. Begin 
bij vorm 1 en zie hoe ver je geraakt. Kom je bijv. uit bij vorm 4, dan heb je een leembodem.

vorm 1  bergje       →    zand

vorm 2  bergje waar je wat ‘model’ in kunt brengen   →    leemachtig zand

vorm 3  rolletje (10 cm lang) met scheuren    →    zandleem

vorm 4  rolletje (10 cm lang) zonder scheuren   →    leem

vorm 5  hoefijzer met scheuren     →    kleiachtig leem

vorm 6  hoefijzer zonder scheuren     →    leemachtige klei

vorm 7  cirkel       →    klei

Soorten aarde — bodemregenboog

Haal bij de verfwinkel of doe-het-zelfwinkel enkele kleurenkaartjes of druk de bijlage af. Graaf 
in de grond op meerdere plaatsen en verzamel hoopjes aarde van verschillende kleuren op een 
wit papier. Match elk hoopje met een kleur van de kleurenkaartjes en maak zo een bodemregen-
boog.
Tracht tevens een bodemregenboog te maken in het boekje ‘Grasduinen voor kinderen’: probeer 
lijnen te trekken met de aarde die kleuren achterlaat, zoek kleurpotloden met dezelfde kleuren, 
plak een beetje aarde achter doorzichtige tape, ...
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C  LANDSCHAP EN BODEM ONTDEKKEN

De leerlingen ontdekken dat de bodem het landschap vorm geeft. Ze leren daarbij dat ons 
bestaande landschap versnipperd is en het belang van verbindingselementen. 

1  METHODE

Demonstratie: bodemkaart en luchtfoto van jouw gebied
Creatieve opdracht: zelf het landschap knutselen aan de hand van een simpele 
bodemkaart
Onderwijsleergesprek: uitleg over kleine landschapselementen

2  MATERIAAL

Bodemkaart
Knutselmateriaal voor landschapselementen. Bv. Maïskorrels, stokjes, groen crêpepapier, 
restjes gekleurde stof, etc.
Karton om landschap op te bouwen
Lijm 

3  INHOUD

Onderzoek naar bodemsoorten
Creatieve opdracht met bodemkleuren  

De bodem schept het landschap. Sommige bodems zijn immers meer geschikt voor landbouw, 
andere voor heide of bomen. Ontdek zelf hoe de onzichtbare bodem onder onze voeten mee 
bepaalt wat we rondom ons zien.
De kwaliteit van de bodem bepaalt ook welke dieren er voorkomen. Zo komt de das, die in grote 
ondergrondse burchten leeft, enkel voor op plaatsen waar de aarde stevig genoeg is; anders zou 
het gangenstelsel zomaar kunnen instorten!
Daarnaast bepaalt de bodem welke gewassen de boer er kan kweken.

Kijk eens naar de bodemkaart van jouw gebied:
www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-bodemverkenner#ModulePage

Hoe ga je hiermee aan de slag? 
Je krijgt een luchtfoto met het landschap te zien.
Je kan bovenaan het adres van de school invullen.
Je kan de bodemlaag toevoegen door links onderaan op ‘kaartlagen’ te klikken.

1
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Vergelijk de bodemkaart met de luchtfoto:
Elk bodemtype is gelinkt met bodemgebruik (landbouw, bos, weide,…)

Maak samen met de klas een maquette van het landschap rond jouw school. 
Extra uitdaging: geen nieuwe materialen gebruiken, maar restjes, afval,...

Voorbeeld voor LANDBOUW

Maïs = maïskorrels

Appelboom = friscostokjes

Prei = groen crêpepapier

Weide = restjes gekleurde stof

We hebben nu een heel divers landschap. En natuurlijk wonen er ook nog mensen in dat 
landschap. Dat betekent dat er wegen, huizen, elektriciteitspalen, scholen,… staan. Hoe zouden 
we die het best verdelen? Op zo’n manier dat we niet teveel plaats voor landbouw of teveel 
kostbaar bos verliezen.

Door de vele gebouwen zijn onze stukjes natuur en landbouw kleiner geworden en zijn 
ze minder aaneengesloten. We noemen dat versnippering. Voor dieren is het moeilijk om te 
overleven in kleine stukjes bos. Daarom zijn kleine landschapselementen in een landbouwgebied 
belangrijk. Kleine landschapselementen zijn bijvoorbeeld bomen, bomenrijen, beekjes, hagen,… 
Zij vormen als het ware een gang speciaal voor dieren om van het ene stuk natuur naar het 
andere te gaan. Ook voor de migratie van heel wat plantensoorten zijn deze corridors belangrijk 
(o.a. verspreiding van zaad via wind, zoogdieren, vogels,...). De verbindende landschapsele-
menten zijn stapstenen voor plant- en diersoorten. Het zijn vaak de landbouwers die voor deze 
kleine landschapselementen zorgen en zo mee zorg dragen voor het landschap en de natuur.

Maak een kaartje van het landschap dat je gecreëerd hebt. 

Geef hierop verschillende landschappen en types van bodemgebruik aan. Wat geeft er 
allemaal vorm aan dit landschap? (vb. weide, akker, bebouwd, bos)

2

3
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D  EXTRA UITDAGINGEN 
  die je zelf kan doen om het element AARDE verder te ontdekken!
  Laat de kinderen aanvinken wat ze dit jaar plannen te doen.

sporen zoeken van wilde dieren
een regenworm over je hand laten lopen
van een hoge berg rollen
op je blote voeten lopen in de natuur
slakkenrace organiseren
kabouterdorp maken met natuurlijke materialen
land art of natuurkunst maken
verzamel een potje bosgrond, landbouwgrond, zandgrond
graaf een groot gat en maak met de aarde een modderkasteel 
camoufl eer je gezicht met modder en verstop je voor je vriendjes
geef elkaar een moddermasker in je zelfgemaakte beautysalon

  
  

E  OPTIONELE EXTRA OPDRACHTEN

Molspel

De mol is een bijzonder zoogdier, hij kan namelijk niets zien. Gelukkig kan hij wel heel goed 
ruiken en voelen. Kunnen de kinderen even goed voelen?
Geblinddoekt voorwerpen herkennen.

Stenenpetanque

In de bodem kunnen ook rotsen en stenen zitten.
Wie gooit zijn kei het dichtste bij de kleine kei?

Klei

Bakstenen worden gemaakt met klei uit de grond.
Huisje in klei maken 
Creatieve werkvorm: Kringloop klei – keramiek – bord – voedsel

Reliëf ontdekken, indien er een zandbak aanwezig is.

Elk groepje krijgt een poppetje (formaat playmobil)
Ze maken in de zandbank een berg voor het mannetje
Vraagjes:
Als jullie zo’n mannetje zouden zijn, zou je dan moe zijn na het beklimmen van de berg?
Is het voor jullie nu een grote berg? 
Voor sommige diertjes is een molshoop al een grote heuvel.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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   Hart
We eindigen met overgaan tot actie. We laten de leerlingen 
nadenken wat zij, de klas, de school of hun gezin kunnen doen.

1  METHODE

Je kan dit op verschillende manier aanpakken: 

een onderwijsleergesprek
laat de leerlingen in groepjes nadenken
biedt zelf acties aan en laat de kinderen ze rangschikken naar haalbaarheid
omgekeerde brainstorm: vertrek vanuit slechte acties voor dit element en denk zo na over 
hoe je het goed zou kunnen doen

Voor aarde werkten we een voorbeeld uit met positieve en negatieve acties om in de klas te  
gebruiken. Je vindt dit in de bijlages van deze module.

2  MATERIAAL

Werkboekje kinderen
Positieve en negatieve acties voor aarde (zie bijlage)

3  INHOUD

Je vindt enkele voorbeelden in het boekje voor kinderen
Daaronder is er ruimte om ideeën op te schrijven
Leerlingen kunnen hier ook hun droombeeld tekenen
Reflectie: ieder hoofdstuk eindigt met een reflectiemogelijkheid: laat de leerlingen opschrijven of 
tekenen wat ze bijleerden, deden, etc. 

+   Bijlages:
Bijlage 1: acties voor het element aarde
Bijlage 2: kleurenkaartjes
Bijlage 3: voedselkringloop 
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ACTIES VOOR HET ELEMENT AARDE

           DOEL
De leerlingen maken kennis met acties die goed en slecht zijn voor het element aarde

  TIJDSINDICATIE
15 minuten

  LOCATIE
Eender. Kan zowel buiten als binnen gespeeld worden.

  MATERIAAL
Setjes van kaartjes: Print onderstaande voorbeelden van acties af en knip ze op de lijnen. 
Je hebt nu telkens een kaartje met een actie die goed is voor het element aarde en een 
kaartje met een slechte actie. Zorg dat je een pakje hebt per 2 à 4 leerlingen
Werkboekje “Grasduinen voor kinderen”

  VERLOOP
Deel de pakjes uit aan de groepjes leerlingen
Laat hen de paren zoeken van een slechte en een goede actie
Laat hen de paren nu opdelen. Wat is de slechte actie en wat is de goede actie? 

Treedt met de klas in gesprek. 
 Welke acties zijn goede acties?
 Waarom is dat een goede actie?
 Welke kunnen jullie doen? Welke kunnen we met de klas, school of het gezin doen?
 Zijn er nog acties waar jullie aan denken?

Laat de leerlingen de acties opschrijven in hun werkboekje

BIJLAGE 1
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Veel verharden/afdekken 
met beton en steen 

Veel open bodem laten, tegels en  
asfalt uitbreken

Niet op de paadjes lopen Wel op de paadjes lopen

Veel vuil op straat gooien, 
plastiek op de grond smijten

 

Geen vuil op straat gooien en 
oprapen als je vuil ziet liggen

Veel en diepe putten graven Zo weinig mogelijk de bodem verstoren

Te veel opkuisen Wat meer blaadjes en takjes laten liggen 
zodat de diertjes kunnen schuilen

Te veel bemesten Aarde hergebruiken.  
Aarde verzorgen in de moestuin

Steeds opnieuw aarde kopen 

 

Aarde hergebruiken. 
Aarde verzorgen in de moestuin

Zeer veel plastiek gebruiken
Meer natuurlijke materialen gebruiken. Als 

het kan dan iets gebruiken dat de natuur 
ons geeft. Zoals houten potloden of metalen 

doosjes die we kunnen hergebruiken

Met heel zware machines 
op de bodem rijden

 

Enkel op bepaalde plaatsen met 
zware machines rijden, metalen bodems 

leggen om niet zo diep te zakken



BIJLAGE 2 KLEURENKAARTJES
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