
Duik in de zee 

Van NWenT.nl 

  
Poetsen met plastic 
Groep 5 t/m 8  
Maak plastic soep inzichtelijk met jouw 
kinderen in de klas. Leerlingen kunnen zelf 
testen of er in hun tandpasta of 
doucheschuim ook plastic bolletjes zitten. 
Lees meer 
 

Een zure zee  
Groep 1 t/m 8 
Door de toename van broeikasgassen stijgt 
de zeespiegel, maar er gebeurt ook nog iets 
anders met de zee: het water wordt zuurder. 
In dit lesidee leren de kinderen wat dit 
inhoudt en wat de gevolgen zijn. Lees meer 
 
 
 

  
Ontdekkingen op het strand 
Lees, kijk, speel 
Langs en op het strand kunnen kinderen tal 
van avonturen beleven en zelf 
ontdekkingen doen. Het Strandboek prikkelt 
tot creatief bezig zijn langs zee, meer en 
rivieren. Lees meer 
 

Hoe werkt een duikboot? 
Groep 5 t/m 8 
Best knap dat een duikboot kan drijven, 
zinken en dan weer omhoog kan komen. 
Hoe werkt een duikboot eigenlijk? 
Onderzoek het met de klas. Lees meer 

 

  

https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-5-t-m-8/poetsen-met-plastic
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-8/een-zure-zee
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lees-kijk-speel/ontdekkingen-op-het-strand
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-5-t-m-8/hoe-werkt-een-duikboot


  
Eieren op het strand 
De klas uit 
In mei leggen niet alleen vogels een ei. 
Ook op het strand is het goed eieren 
zoeken deze maand. Zoek langs de kustlijn 
naar aanspoelsels. Lees meer 

Schelpenketting maken 
Groep 1 t/m 8 
Op het strand kun je het hele jaar door 
schelpen met een klein rond gaatje erin 
vinden. Met deze schelpen kun je zomerse 
schelpenkettingen en -armbanden knutselen. 
Maar hoe komt dat gat er eigenlijk in? Lees 
meer 

  

  
Smeltende ijskappen 
Groep 5 t/m 8 
De schaatsen staan weer definitief in de 
kast, maar je kunt wel met ijs in de klas 
aan de slag gaan. Onderzoek samen het 
effect van smeltende ijskappen. Lees meer 

Gedrag bij pekelkreeftjes 
Groep 1 t/m 8 
Klein, gemakkelijk en gevoelig voor licht: 
pekelkreeftjes vormen ideale beestjes voor 
een lesje gedragsobservatie! Lees meer 

 

https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/de-klas-uit/eieren-op-het-strand
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-8/schelpenketting-maken
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-8/schelpenketting-maken
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-5-t-m-8/Smeltende+ijskappen
https://www.natuurwetenschapentechniek.nl/nieuws/lesidee-groep-1-t-m-8/observeren-van-pekelkreeftjes

