15 Waterplanten en waterdieren
Handleiding voor begeleiders

Bij het Meer van Engelen ligt ook nog een aparte
paddenpoel. Dit is een mooie kleine waterplas. Hier
vind je voor een groot gedeelte dezelfde waterplanten
en waterdieren als bij het grotere meer elders in dit
grote natuurgebied. Zo is hier bijvoorbeeld te vinden:
Riet, Lisdodde, Dotterbloem, Holpijp, Watermunt of
Moeraswalstro.
In het water zie je soms heel gemakkelijk aan de
oppervlakte het zogenaamde Schaatsenrijdertje, het
Bootsmannetje, de Schrijvertjes, een Poelslak, Pad,
Kikker, Kikkerdril of Dikkopjes (Kikkervisjes). Als je
gewoon rustig en secuur naar het wateroppervlakte
kijkt, heb je hier zelfs geen schepnetje voor nodig!

Let op:
Als de school toch liever met schepnetjes op pad wil, zal
dit nog extra door henzelf in de rugzakjes toegevoegd
moeten worden! En op de opdrachtkaart voor de
kinderen moet dan ook nog extra vermeld worden dat zij
bij deze opdrachtenschepnetjes nodig hebben.
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15 Waterplanten en waterdieren
Voor struiners

Iedere boom of vogel heeft zijn of haar eigen favoriete
plekje om te wonen en te groeien. Soms is dat vlakbij
een waterplas. Bijvoorbeeld in een kleine plas, zoals
deze Paddenpoel. Wie woont er aan het water? Welke
waterplanten en waterdieren vind je het meeste hier?

Wat heb je nodig?
• Zoekkaart Waterplanten
• Zoekkaart Waterdieren
• Loep of Loeppotje
• Werkblad
• Schrijfplankje en potlood om op te schrijven wat je
gevonden hebt
• (en evt. een knijper of een elastiekje om je
papieren werkblad vast te kunnen klemmen op je
schrijfplankje)

Wat moet je doen?
1. Pak uit de rugzak de 2 zoekkaarten (Waterplanten en
Waterdieren)
2. Begin met de zoekkaart Waterplanten.
3. Kijk goed naar de planten die op de zoekkaart staan.
Sommige hiervan zijn te vinden bij deze kikkerpoel.
4. Probeer tenminste 2 van deze soorten bij de
waterpoel te ontdekken. Welke zijn het?
5. Vul de namen in op jullie werkblad
6. Pak nu de Zoekkaart Waterdieren.
7. Kijk ook nu weer goed naar de waterdiertjes op de
zoekkaart. Sommige vind je hier.
8. Probeer er minstens 2 te ontdekken in of vlakbij het
water
9. Vul de namen in op jullie werkblad
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Werkblad

Welke waterplanten en waterdieren heb je gevonden?
Waterplanten

Waterdieren
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