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Vakken: Nederlands (taal), oriëntatie op jezelf en de wereld (biologie, aardrijkskunde, 
wetenschap en techniek), kunstzinnige oriëntatie (tekenen en schilderen). 

Thema’s: Uitvinders/uitvindingen, dieren, natuur, robots, voertuigen, wetenschap en techniek.  

Doelgroep: Dierenuitvindingen is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. Onderstaande 
opdrachten zijn bedoeld voor leerlingen vanaf groep vijf van de basisschool, om op school of 
thuis uit te voeren. 

Tijdsinvestering: Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend van een halfuur tot enkele 
uren.  

Benodigd materiaal voor de activiteiten: een computer met internet, schrijfmateriaal. 

Voor de docent: Dit inspirerende boek laat kinderen op een open, onderzoekende manier 
kijken naar dieren en natuur. Ze kunnen dit informatieve boek zelfstandig of in kleine groepjes 
lezen en bekijken. Het is geen (voor)leesboek. Deze lesideeën en activiteiten zijn bedoeld om 
nog meer te leren over eigenschappen en het aanpassingsvermogen van dieren en wat wij 
daaraan hebben. De kinderen kunnen de activiteiten op school individueel, in tweetallen of in 
kleine groepjes uitvoeren. Het is extra leuk voor de kinderen om de gemaakte activiteiten en 
opdrachten met de hele klas te bekijken en de antwoorden te bespreken met de leerkracht. 
Sommige activiteiten zijn voor de echte enthousiastelingen en zijn meer geschikt om thuis te 
doen. 
 
Over het boek: De meest bijzondere uitvindingen hebben we van dieren afgekeken! 
Wist je dat een van de snelste treinen ter wereld stiller en nóg sneller is geworden dankzij 
een ijsvogel? Dat termieten hebben geholpen bij het ontwerpen van huizen die koel blijven 
als het buiten warm is? En dat een octopus misschien wel het geheim kent voor een 
onzichtbaarheidsmantel? 
 
In dit boek ontmoet je een aantal van de meest bijzondere dierenuitvinders die mensen 
inspireren bij de ontwikkeling van ongelofelijke producten en het oplossen van lastige 
raadsels. Na het lezen zul je nooit meer op dezelfde manier kijken naar vleermuizen, 
mestkevers, kwallen en allerlei andere dieren. 
 
 
  



Over de auteur:  
Christiane Dorion groeide op in Quebec, Canada. Nadat ze 
was gepromoveerd op het gebied van milieueducatie, 
ontwikkelde ze een basisschoolprogramma voor het 
Britse Wereld Natuur Fonds. Ze werkt samen met het 
Forum voor de Toekomst, een non-profitorganisatie voor 
duurzame ontwikkeling. Met haar boeken wil Christiane 
kinderen aanmoedigen om onze planeet te beschermen. 
Meer over Christiane lees je op 
www.christianedorion.com 
 
 

 
 
 
 

Over de illustrator:  
Gosia Herba is een Poolse illustrator. Ze illustreert niet 
alleen boeken, maar heeft de meest uiteenlopende 
opdrachtgevers: van Disney Polska en Google tot de 
tijdschriften Nature en Vanity Fair. Dit is haar eerste boek 
bij Lemniscaat.  
Meer over Gosia vind je op www.gosiaherba.pl 
 
 
  



Aan de slag!  

Vind jij het uit? 
Dit boek gaat over uitvindingen. Heb je daar wel eens van gehoord? Schrijf in je schrift of op 
een los blaadje de antwoorden op deze vragen op.  

Opdracht:  

• Wat is een uitvinding eigenlijk? Zoek op internet of in het woordenboek op wat 
een uitvinding precies is.  

• Kun je een voorbeeld noemen van een héél oude uitvinding, die gedaan is in de 
prehistorie? 

• Kun je een uitvinding bedenken die in de vorige eeuw heel veel heeft veranderd 
voor mensen? En waarom? 

• Kun je een voorbeeld noemen van een heel belangrijke uitvinding, iets wat jij nu 
ook gebruikt? 

• Kun je een uitvinding bedenken waar je heel blij mee bent, omdat die zo handig is 
bijvoorbeeld? 

• Met welke uitvinding ben je niet blij?  

 

Je ziet: zolang mensen bestaan, bestaan er 
uitvindingen. We hebben heel veel te danken aan 
die nieuwsgierige, slimme uitvinders die voor allerlei 
problemen originele oplossingen hebben gevonden! 

 

 

 

 

Opdracht: Nu is het tijd om eens stil te staan bij de ménsen achter die belangrijke 
uitvindingen. Zoek online of in de (school)bieb antwoorden op de volgende vragen:  

• Wat is een uitvinder? 
• Welke eigenschappen heeft een uitvinder nodig? Schrijf ze maar op. (Een 

eigenschap zegt iets over je karakter of gedrag. Ze zijn typerend voor een bepaald 
persoon. Je kunt bijvoorbeeld behulpzaam, eigenwijs, moedig en/of zelfstandig 
zijn.)  

• Kun je de namen van vijf bekende uitvinders uit de vorige eeuw opschrijven? En 
daarbij natuurlijk ook hun belangrijkste uitvinding! 

• Welke Nederlandse uitvinders zijn bekend? En waardoor? Tip: 
www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/artikelen/wereldberoemde-nederlandse-
uitvindingen  

http://www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/artikelen/wereldberoemde-nederlandse-uitvindingen
http://www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/artikelen/wereldberoemde-nederlandse-uitvindingen


Bekijk dit grappige filmpje van Dylan Haegens over uitvindingen van Nederlandse 
bodem: www.youtube.com/watch?v=4pGTVCdY0OA  

• Zou je zelf een uitvinder willen zijn? Wat zou jij graag willen bedenken? Voor welk 
probleem wil jij wel een oplossing uitvinden?  
Of is uitvinden niks voor jou? Waarom niet? 

• Je bent niet de enige die uitvinder wil worden. Kinderen hebben al heel veel 
uitvindingen gedaan. Kijk maar: www.youtube.com/watch?v=kFsh6McQdsU en 
www.verbluffend.com/10-uitvindingen-waarvan-je-niet-gelooft-dat-ze-door-
kinderen-zijn-bedacht/ 

 
Slimme dieren 
In dit boek gaat het over uitvindingen waarvoor mensen bij dieren hebben afgekeken. In de 
natuur moeten dieren en planten zelf uitvinden hoe ze het beste kunnen overleven. 
Bijvoorbeeld door zich slim te verstoppen voor roofdieren, door fijne zuignappen aan hun 
poten waardoor ze makkelijk bij het water kunnen wonen of door glibberig, kleverig slijm 
waardoor ze overal tegenop kunnen klimmen. Wat hebben mensen allemaal van dieren 
geleerd? 

Bekijk Dierenuitvindingen maar eens goed en vul dan deze tabel in: 

Opdracht: Bij welke uitvinding heeft dit dier geholpen? En hoe dan precies?  

Dier Uitvinding Hoe? Bestaat al/ 
Bestaat 
nog niet 

Mimische 
octopus 

   

Haai    

Termieten    

Arend    

Boomkikker    

Oorwurm    

Namibische 
woestijnkever 

   
 

http://www.youtube.com/watch?v=4pGTVCdY0OA
http://www.youtube.com/watch?v=kFsh6McQdsU
http://www.verbluffend.com/10-uitvindingen-waarvan-je-niet-gelooft-dat-ze-door-kinderen-zijn-bedacht/
http://www.verbluffend.com/10-uitvindingen-waarvan-je-niet-gelooft-dat-ze-door-kinderen-zijn-bedacht/


Bultrug    

Pinguïn     

IJsbeer    

Libel    

Specht    

Naaktslak     

 

Tot slot: zoek in dit boek drie uitvindingen die: 

• al lange tijd bestaan; 
• al wel zijn bedacht, maar nog niet gemaakt kunnen worden; 
• goed zijn voor de natuur;  
• hebben geholpen om voertuigen te verbeteren, zoals vliegtuigen en auto’s; 
• goed zijn voor de gezondheid van de mens. 

 
De kunst van het vliegen  
Op p. 34 en 35 lees je hoe vogels het voorbeeld zijn geweest voor de vogelvormige machines 
die we vliegtuigen noemen. 

Opdracht: Kun jij van alle genoemde vogels een echte foto zoeken op internet? En kun  je 
ook foto’s van vliegtuigen vinden waarop is te zien dat ze een echte vogelvorm hebben? 
Print ze uit en plak ze naast elkaar! 

Helaas is het net iets te duur om met de hele klas een vliegtochtje te maken, maar jullie 
kunnen wel met elkaar uitzoeken hoe de vorm van een voorwerp bepaalt hoe makkelijk het 
door de lucht kan vliegen. 

Opdracht: Verzamel verschillende soorten papier en ga met deze filmpjes aan de slag om 
de beste en snelste vliegtuigjes te vouwen! Welke vorm vliegt het makkelijkst door de 
lucht? (En kijk dus af bij de foto’s en illustraties van de vogels!)  

• www.youtube.com/watch?v=it1oMGr7Gbg  
• www.youtube.com/watch?v=ajFU8N5t61U 

Wil je nog meer vouwen? In de bieb of boekhandel zijn meerdere boeken over vliegtuigjes 
vouwen te vinden en ook online staan allerlei ideeën en tips.  

http://www.youtube.com/watch?v=it1oMGr7Gbg
http://www.youtube.com/watch?v=ajFU8N5t61U


 
Twee wijze oude vogels 
Op p. 44 en 45 lees je hoe ijsvogels hebben geholpen om het ontwerp van kogeltreinen te 
verbeteren. Dat moeten we eens nader bekijken! 

Opdracht: Beantwoord deze vragen met behulp van internet en het boek. 

• Wat is een kogeltrein? 
• Welke andere woorden voor kogeltrein kom je tegen? 
• In welk land rijden deze treinen?  
• Bij welk probleem van deze trein heeft de ijsvogel uitkomst geboden? 
• Welk dier heeft nog meer een steentje bijgedragen aan de trein en hoe precies? 

(Zoek je ook een paar mooie foto’s van deze gestroomlijnde kogeltreinen op? Plak ze er 
maar bij!) 

 
Robotwereld  
Veel robots zijn geïnspireerd op dieren, kijk maar op p. 56 en 57. 
Op www.dekleineingenieur.nl/ kun je allerlei materiaal kopen 
om te experimenteren met wetenschap en techniek. Zo leer je 
wat er komt kijken bij het ontwerpen van een robot. De 
bekendste dierenrobot voor kinderen is misschien wel de 
beebot! Hij leert je alles over programmeren. Ga op onderzoek 
uit op: www.debeebotwinkel.nl/ 

 

Recyclen  
Dat afkijken van dieren bijzonder handig is, weet je inmiddels wel. Al lang voordat de mens 
wist dat afval waarde heeft, deden dieren aan recyclen. Lees maar op p. 64 en 65: in de 
natuur gaat niets verloren! 

Opdracht: Beantwoord deze vragen met behulp van internet en het boek. 

• Wat betekent recyclen? 
• Wat zijn de voordelen van recyclen? 
• Welke materialen kun je recyclen?  
• Doe jij zelf wel eens aan recyclen? Zo ja, wat dan? En kun je nog meer recyclen nu 

je er meer over weet? 
• Wat is het verschil tussen hergebruik en recyclen? 
• Kun je nog meer manieren van recyclen of hergebruiken bedenken die goed zijn 

voor het milieu?  
• Op welke manieren doen dieren aan recyclen? Kijk maar in je boek! 

 
 

http://www.dekleineingenieur.nl/
http://www.debeebotwinkel.nl/


Slimme woorden 
In dit boek leer je alles over slimme dieren en de uitvindingen van slimme mensen. En jij bent 
ook weer een stukje slimmer geworden door alle nieuwe woorden die je bent tegengekomen. 
Schrijf op wat deze woorden betekenen. Zoek de betekenis eventueel in een woordenboek of 
op internet op. 

Woord Betekenis 

Vijand   

Sensor   

Oerwoud  

Weerkaatsen   

Chemicaliën   

Airconditioning   

Klimaatverandering    

Inzoomen   

Microscopisch   

Lastpost   

Recyclen   

Inspiratie  

Satelliet   

Bestuderen   



Milieuvriendelijk   

Energie   

Brandstof   

Efficiënt   

Geluidsgolven   

Perfectioneren   

Kwetsbaar   

Obstakel   

Zoogdier   

Navigeren   

 

  



Woordzoeker Dierenuitvindingen 

Vind jij al deze woorden terug? 

Y C W Y M E T F N E M O O Z N I K G 

Z S B R E C Y C L E N J E R J J N N 

T O W E P R S K N T X X V K I I U G 

V N E R E D U T S E B M H L R M N F 

I X V S E N S O R Y V D E E N I N B 

C H M E Q K V R C N T D D E N E Y S 

Z I O L D P N X B N N N R O V B G S 

O N U U F V L R A E A E I L N I O Y 

P S T N G I A V I R N T O S H E T Q 

H N F F Z N I R E O I G M K W W G R 

D I F S D G V V I D S O C A G M L C 

Z R K S E U T T N D L F Z C G O Q P 

F Q T R E A C O I E W A J I N I H O 

K O E I A E C U N E R E R I P S N I 

F N L M F R L P O O C S O R C I M G 

U I I R I E C R J X D U O W R E O G 

M L E A G T W E Y T K H D K X Q S B 

K P W E E R K A A T S E N R P R T E 

airconditioning bestuderen brandstof 

geluidsgolven inspireren inzoomen 

klimaatverandering microscoop milieuvriendelijk 

navigeren oerwoud perfectioneren 

recyclen sensor weerkaatsen 
 

 


