Kruip in de huid van de slechtvalk!
Spel tussen prooi en prooivogel
 25 min.
Deze activiteit is het meest geschikt voor
jongere kinderen
oudere kinderen
Dit heb je nodig:
Niets!
10 spelers stellen de bomen en de vogels voor
Situering binnen de eindtermen:
Wetenschappen en techniek - Natuur - Levende en niet-levende natuur
1.5
De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze
aangepast zijn aan hun omgeving.
1.7

De leerlingen kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand
van minstens twee met elkaar verbonden voedselketens.

Lichamelijke opvoeding - Motorische competenties - Groot-motorische vaardigheden en
acties in gevarieerde situaties - Spel en sportspelen
1.18 De leerlingen kunnen eenvoudige spelideeën uitvoeren in eenvoudige
bewegingsspelen.
1.19 De leerlingen kunnen zich in een spel inleven en hierbij verschillende rollen
waarnemen.

Zo doe je het:
Eén kind vertolkt de rol van de slechtvalk (prooivogel). De andere 8 symboliseren de
bomen en staan in een cirkel van 6 m diameter rond de slechtvalk. De leerling die de
ekster (prooi) voorstelt staat bij een boom. Vandaar uit ‘vliegt’ hij van de ene boom naar
de andere in verschillende richtingen. De slechtvalk probeert hem in de vlucht te vangen.
De leerkracht neemt de tijd op die de slechtvalk nodig heeft om de ekster te pakken.
Wanneer de slechtvalk de ekster beet heeft, neemt hij de plaats in van de boom waaruit
de ekster vertrokken is.
Nadien vermeerdert de leerkracht het aantal eksters tot 3. Het spel start opnieuw. De
leerkracht neemt opnieuw de tijd op die de slechtvalk nodig heeft om een ekster te
vangen.

Nabespreking: De kinderen ontdekken dat het beter is zich als vogel over korte afstanden
te verplaatsen om te ontsnappen aan de slechtvalk. Daarom vliegen de vogels van
schuilplaats naar schuilplaats bij dreigend gevaar.
Ze ondervinden ook dat het moeilijker is voor een prooivogel om een prooi te vangen als

er meerdere prooien zijn. De prooivogel is helemaal de kluts kwijt wanneer hij meerdere
prooien tegelijk ziet.
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