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Lessuggesties 
 

  

  

  

Doelgroep:  

  

  

Ontploffende kevers en opblaasbare vissen is 
geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Onderstaande opdrachten zijn bedoeld voor 
leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs. 

Tijdsinvestering:  

  

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend 

van een half lesuur tot meerdere lesuren.  

  

Uitvoering:  

  

  

Klassikale of individuele start, vervolginvulling 

zowel individueel als in groepjes mogelijk.  

  

  

  

  

Inleiding  
 
Start de les in een kring. Begin met een bijzonder weetje over dieren. Bijvoorbeeld: 

• Wist je dat kakkerlakken al bestonden voordat er dinosauriërs waren? 

• Wist je dat bijen achteruit kunnen vliegen? 
Vraag uw leerlingen of zij ook bijzondere weetjes kennen. Laat iedereen zijn kennis 
spuien en op elkaar reageren. 
 
Toon vervolgens Ontploffende kevers en opblaasbare vissen. Stel Sam Siebel aan 
uw leerlingen voor: een jongen met een enorme interesse voor fantastische feiten, je 
zou hem wel verzamelaar kunnen noemen. Sam heeft zelf ook huisdieren namelijk 
twee wandelende takken (Takkie en Jakkie), een hamster (Letty), en een goudvis, 
genaamd Bob. 
In zijn boek vertelt Sam graag over de bijzondere dierenfeiten die hij heeft 
verzameld, zoals over de bombardeerkever en zijn bombardeertechniek.  
Lees het stukje op bladzijde 8 en 9 voor. Toon eventueel het filmpje dat u hier vindt; 
het filmpje laat zien hoe de bombardeerkever te werk gaat. Vraag uw leerlingen te 
reageren op het stuk tekst of het filmpje. Zijn ze verrast? Geïnteresseerd? Wisten ze 
het al?  
 
Biedt nu het boek aan uw leerlingen aan.  
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W3sxJNt8CYw&ab_channel=BBCEarth
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Uitvoering 
 
Maak een selectie uit de onderstaande lessuggesties en 
leid deze in bij de leerlingen.  
 
 
De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt 
aangegeven met de volgende symbolen:  
 

 

 
 
Wandelende takken 
 
Takkie en Jakkie zijn de twee Indische wandelende takken van Sam Siebel. Wat 
weet je van wandelende takken? (Hint: als je Ontploffende kevers en opblaasbare 
vissen hebt gelezen, een heleboel!) 
 
Opdracht 
Maak een poster met minstens tien weetjes en tekstjes over de wandelende tak. Plak 
ook plaatjes of teken een grote wandelende tak ter illustratie. 
 

Tip 
Verzamel eerst alle weetjes en schrijf ze op een apart blaadje voordat je gaat 
nadenken over het indelen van je poster. Op deze manier kun je ervoor zorgen 
dat de weetjes en de plaatjes mooi worden verdeeld over je posterpapier. 

 
 
 
Een dag uit het leven van jou 
 
In de bijlagen vind je een aantal vellen met daarboven ‘Een dag uit het leven van…’. 
Print deze vellen en begin een dagboek met weetjes over jezelf. Gebruik zowel 
woorden als illustraties, net zoals in Ontploffende kevers en opblaasbare vissen het 
geval is. Om je een beetje op weg te helpen zijn er vellen toegevoegd met plaatjes 
die je kunt uitknippen en gebruiken. Natuurlijk kun je ze ook natekenen of ergens 
anders illustraties vandaan halen. 
 

Tip 
Je mag je werkelijke leven beschrijven maar je mag ook de meest fantastische 
avonturen bedenken waarin jij zelf de hoofdrol speelt. 

 
 
 
Top tien interessante dierenfeitjes 
 
Sam Siebel geeft aan het eind van zijn boek zijn persoonlijke top tien met 
interessante feiten over dieren.  
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Opdracht 
Maak je eigen top tien van interessante feiten over dieren. Je mag feiten gebruiken 
die in het boek staan maar ze ook uit andere bronnen halen. 
 

Tip 
Gebruik het formulier dat je in de bijlagen vindt om je feiten te noteren. 

 
 
 
Gewervelde en ongewervelde dieren 
 
Sam Siebel moet van zijn docent een werkblad invullen met gewervelde en 
ongewervelde diersoorten. Dit stuk vind je op bladzijde 87 van Ontploffende kevers 
en opblaasbare vissen. 
 
Opdracht 
In de bijlagen vind je een werkblad waarop jij ook gewervelde en ongewervelde 
diersoorten kunt noteren. Print de opdracht en noteer andere diersoorten dan die 
Sam Siebel heeft gebruikt. 
 
 
 
Kleine beestjes 
 

Voor de docent 
Maak een bodemdierenbak voor in de klas, een 
opdracht van het IVN. De opdracht is bedoeld voor 
leerlingen tot en met groep zes en geeft uw 
leerlingen de mogelijkheid de kleine beestjes zelf te 
bestuderen en te verzorgen. 
 
 

 
Komodovaraan 
 
Een Komodovaraan is een gigantische hagedis van wel drie meter! 
 
Opdracht 
In de bijlagen vind je een tekening van een Komodovaraan. Kleur hem in de juiste 
tinten en teken er een passende achtergrond omheen. 
 
 

Voor de docent 
U kunt er ook voor kiezen de kleurplaat te 
gebruiken als middelpunt van een informatieweb. 
Daartoe kunt u hem verkleinen of A3- papier nemen 
en hem in het midden laten plakken. Op deze 
manier wordt de opdracht bruikbaar als 
verdiepingsstof voor meerkunners. 

 
 

https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/thema7_beestjes.pdf
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Echolocatie 
 
Op bladzijde 67 van Ontploffende kevers en opblaasbare vissen wordt gesproken 
over echolocatie: dieren maken geluiden en luisteren naar de echo die vervolgens 
wordt terugontvangen. Op deze manier kunnen de dieren voorwerpen ‘zien’.  
 
Opdracht 
Op deze site vind je een aantal opdrachten die te maken hebben met walvisachtigen. 
Eén van de opdrachten heeft te maken met echolocatie. Voer hem uit met je 
klasgenoten en ontdek de kracht van echolocatie. 
 
  
 
Bombardeerkever  
 
Op bladzijden 8 en 9 van Ontploffende kevers en opblaasbare vissen vind je 
interessante informatie over een bijzonder dier: de bombardeerkever. 
 
Als je wilt zien hoe hij zijn bombardement uitvoert, ga je naar dit filmpje.  
 
Opdracht 
Beschrijf in maximaal een half blaadje van je schrift wat je ziet gebeuren. Waarom 
bombardeert de kever zijn doelwit? Hoe voert hij het uit? Wat vind je van deze 
manier van zelfverdediging? Ken je andere bijzondere vormen van zelfverdediging?  
 
 
 
Vragenspel van Aidan Chambers 
 

Voor de docent 
Schrijver Aidan Chambers vindt het belangrijk om 
kinderen te laten nadenken en spreken over teksten 
die ze hebben gelezen. Hij heeft zelfs een methode 
ontworpen om dat te kunnen doen. Informatie over 
zijn ideeën vindt u hier. Ook materiaal om met uw 
leerlingen het gesprek aan te gaan, kunt u van dit 
webadres downloaden. 
Voer op de manier die Chambers voorstaat, een 
gesprek met uw leerlingen over de boeken die zij 
hebben gelezen, 

 
 
 
Afronding  
  

U kunt het project rond Ontploffende kevers en opblaasbare vissen afronden door 

uw leerlingen hun werk te laten presenteren aan elkaar of aan ouders, familie en/of 

vrienden.  

  

https://cdn.portalengroep.nl/data/ftpstorage/Lesbeschrijving_7-8_sos_dolfijn.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W3sxJNt8CYw&ab_channel=BBCEarth
https://www.onderwijsdatabank.nl/84159/vragenspel-van-chambers/
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Het zou leuk zijn als er in de school of het lokaal een (semi-) permanente plek voor 

het werk van de leerlingen wordt ingeruimd.   

U kunt er ook voor kiezen een lokaal een dagdeel (of andere tijdsduur) lang een 

middelpunt te maken van fantastische dierenfeiten. Verdeel uw groep in kleinere 

eenheden en laat elk groepje specialist worden op het gebied van een eigen dier. 

Laat afbeeldingen printen of maken, bijzondere gegevens verzamelen, een 

woordvoerder aanwijzen, en uitgebreid oefenen op het gebied van presenteren. 

Nodig vervolgens gasten uit die bij elk groepje versteld zullen staan van de 

bijzondere en verrassende dierenfeiten die zij te horen gaan krijgen.  
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