ARGUS CLOU AARDRIJKSKUNDE | LESSUGGESTIE | GROEP 6/7

Excursie naar de Wadden
De belangrijkste hotspots van de Waddeneilanden
Lesduur: 50 minuten | Lesvorm: creatieve opdracht | Werkwijze: individueel
Wat heb je nodig?
• digibord
• computer
• quiz (zet eventueel vragen klaar in Kahoot)
• A3-papier
• (kleur)potloden/stiften
• knutselmateriaal
Op de Waddeneilanden is van alles te zien en te beleven. Je kunt er wadlopen, vuurtorens
bekijken, een bezoekje brengen aan een museum of strandjutten. Maar stel nou dat je je eigen
excursie moet organiseren naar een Waddeneiland. Welk eiland kies je dan en wat ga je laten
zien? Leer meer over de Waddeneilanden door je eigen poster te maken.
Opdracht 1 Introductie
Kijk samen met de kinderen een aflevering van Rondje Nederland over de zee en de eilanden.
Laat de kinderen nadenken over wat ze in de video hebben gezien met behulp van de volgende
quiz.

Tip!
Gebruik Kahoot en voer van tevoren de vragen in. Zet de quiz op het digibord. De kinderen
kunnen klassikaal antwoord geven of allemaal op een eigen scherm als deze mogelijkheid
aanwezig is.
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Excursie naar de Wadden
De belangrijkste hotspots van de Waddeneilanden
Quiz
1	Hoe kan het dat de eilanden langzaam
iets verschuiven?
A	De eilanden worden met machines steeds
iets opgeschoven.
B De eilanden drijven in de zee.
C	Door de sterke stroming van de zee en
stormen.
D	Doordat er steeds meer mensen op de
eilanden komen.
2	Waarvoor komen de meeste mensen
naar Ameland?
A Voor de mooie natuur.
B Het is er goedkoop.
C Er zijn hoge temperaturen.
D De mensen zijn er aardig.
3	Kunnen kinderen op Ameland voetbalwedstrijden tegen andere clubs spelen?
A Nee.
B	Ja, maar alleen tegen clubs die ook van
het eiland komen.
C	Ja, maar één van de teams moet dan
een nachtje logeren.
D	Ja, één van de teams moet met de boot
van het vasteland komen.
4	Wat is de favoriete plek van Dylan op
Ameland?
A De vuurtoren.
B De zee.
C Zijn huis.
D De boot.
5
A
B
C
D

6 Waarom kan wadlopen gevaarlijk zijn?
A Het is glad.
B Je kunt gevaarlijke dieren tegenkomen.
C Op het wad wordt het vroeg donker.
D	Bij vloed is het water hoog en loop je in
het water.
7	Hoeveel zeehonden kunnen er op een
drooggevallen zandbank liggen?
A Tien.
B Een paar honderd.
C Duizend.
D	Er liggen geen zeehonden op de
zandbanken.
8	Hoe lang kan een zeehond zijn adem
inhouden?
A Een halve dag.
B Tien seconden.
C Een half uur.
D Een zeehond kan zijn adem niet inhouden.
9	Wat gebeurt er met zeewater als je er
mosselen in doet?
A Niets.
B Het water wordt schoner.
C Niets, maar de mosselen gaan dood.
D Het water wordt viezer.
10	Hoe lang zit je op de boot voor je op
Ameland bent?
A Drie kwartier.
B Vijf minuten.
C Twee uur.
D Een hele dag.

Wat is wadlopen?
Een wandeltocht over alle Waddeneilanden.
Wandelen over de bodem van de zee.
De avondvierdaagse van Ameland.
Een strandwandeling.
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Opdracht 2 Poster maken
De kinderen weten nu meer over Ameland, maar ook de andere eilanden zijn het bezoeken waard.
De kinderen gaan op een groot vel papier een poster maken waarmee ze één van de eilanden
aanprijzen voor een excursie. Welk eiland wordt het? Wordt het een dag naar Ameland, net zoals
voor Sanny in de video? Of toch Texel, Vlieland, Terschelling of Schiermonnikoog? En waarom?
Wat moet er op de poster komen te staan? Wat is er allemaal te zien en te doen op het eiland?
Wat is belangrijk om te weten?
Laat de kinderen informatie over hun gekozen eiland verzamelen en er een mooie poster van
maken.
Eisen aan de poster:
•	Plaatjes of een grote afbeelding van het gekozen Waddeneiland.
• Informatie in korte stukjes tekst.
• Weetjes over het eiland.
• Wanneer is de excursie en voor wie is het geschikt?
Opdracht 3 Evaluatie
Laat de kinderen elkaars posters bekijken en elkaar tips en tops geven.
Zouden ze meegaan op de excursies van hun klasgenoten of zijn de posters niet overtuigend
genoeg? Waarom wel of niet?

Tip!
Wil je meer weten over het Waddengebied? Ga naar de film
Wad - Overleven op de grens van water en land of bezoek
de website www.wereldwad.nl. Hier is veel informatie te
vinden over het Wad, evenals mooie video’s.
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Excursie naar de Wadden
De belangrijkste hotspots van de Waddeneilanden
1 Hoe kan het dat de eilanden langzaam iets verschuiven?
C Door de sterke stroming van de zee en stormen.
2 Waarvoor komen de meeste mensen naar Ameland?
A Voor de mooie natuur.
3 Kunnen kinderen op Ameland voetbalwedstrijden tegen andere clubs spelen?
D Ja, één van de teams moet met de boot van het vasteland komen.
4 Wat is de favoriete plek van Dylan op Ameland?
A De vuurtoren.
5 Wat is wadlopen?
B Wandelen over de bodem van de zee.
6 Waarom kan wadlopen gevaarlijk zijn?
D Bij vloed is het water hoog en loop je in het water.
7 Hoeveel zeehonden kunnen er op een drooggevallen zandbank liggen?
B Een paar honderd.
8 Hoe lang kan een zeehond zijn adem inhouden?
C Een half uur.
9 Wat gebeurt er met zeewater als je er mosselen in doet?
B Het water wordt schoner.
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10 Hoe lang zit je op de boot voor je op Ameland bent?
A Drie kwartier.

