
 

 

 

Het leven in een sloot is heel bijzonder.  

Hoe zorg je er voor dat er genoeg verschillende diertjes in een sloot kunnen leven? Hoe komt 

het dat er genoeg te eten is voor al deze diertjes? Hoe zorg je er voor dat er niet te veel diertjes 

van één soort komen in een sloot? Dit wordt door de sloot zelf geregeld. De diertjes werken 

allemaal samen om de sloot in balans te houden. Ze hebben elkaar dus nodig. Ze vormen 

samen een voedselketen. Kijk maar: 

Plantje leeft van voedingstoffen uit dode planten en dieren 

Kikkervisje eet het plantje 

Waterkever eet het kikkervisje 

Vis  eet de waterkever 

Vogel  eet de vis 

Speel dit spel met de hele klas. De leerlingen ontdekken deze voedselketen door steeds met 

elkaar te ‘battelen’.  

Alle kinderen starten als plantjes op de bodem van de sloot (grond). Door steeds een battle te 

winnen kunnen ze uiteindelijk veranderen in een vogel.  

Een battle gebeurt steeds in de vorm van: steen, papier, schaar. Win je deze battle? Dan ga je 

een stapje verder in de voedselketen. Wie verliest, gaat een stapje terug. 

Het spel verloopt als volgt: 

Schrijf op het bord de 5 fases van deze Slootsurvival. Met daarachter de bijbehorende 

bewegingen en geluiden: 

1 Plantje  zitten op de bodem, armen zwieren door het water neuriën 

2 Kikkervisje kronkelen over de bodem     kwaak 

3 Waterkever kruipen op knieën, handen dichtslaan als bek  haphap  

4 Vis   lopen, met armen golfbeweging maken   blubblub 

5 Vogel  huppelen, vliegen met armen    fluiten 

Als het spel start zit iedereen op de grond. De kinderen maken oogcontact en schuivelen naar 

een medeleerling om mee te battelen. Na ‘steen, papier, schaar’ wordt de winnaar een 

kikkervisje. Deze gaat nu (kronkelend en kwakend) op zoek naar een ander kikkervisje. Ook 

nu gaan ze weer battelen. De winnaar wordt een waterkever. De verliezer wordt weer een 

plantje. Je mag dus alleen battelen met iemand van dezelfde soort. 

Dit spel kan stoppen zodra er één vogel is. Je kunt er ook voor kiezen om pas bij een bepaald 

aantal vogels of minuten te stoppen. Veel slootplezier! 
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