Voedselkringloopspel
Opdracht:
-

-

In het bos is het eten en gegeten worden. Alle bosdieren en planten eten om te
overleven. Vervolgens worden zij ook weer gegeten door grotere dieren. De
grootste dieren gaan uiteindelijk weer dood. Zij zijn dan goed voedsel voor
bijvoorbeeld paddenstoelen en bodemdiertjes. Zij maken goede compost of
humus. En dat is weer belangrijk voedsel voor nieuwe planten. Zo is de kring
weer rond: een voedselkring.
Speel met je groep dit spel en je leert hoe een voedselkringloop werkt.
Dit spel kun je spelen op het plein of in de gymzaal. Maar de mooiste plek is
natuurlijk het bos!

Nodig:
-

kaartjes met de 5 afbeeldingen, geprint op stevig papier
zorg voor voldoende kaartjes (ca. 5x de groepsgrootte)

Aan de slag:
-

-

Alle kinderen staan op een rij.
De spelleider geeft ieder een kaartje. De afbeelding mogen ze nog niet aan de
anderen laten zien.
Zodra ieder een kaart heeft, gaan de spelers zich verspreiden over het speelveld.
Het spel kan nu beginnen. De kinderen mogen elkaar tikken. Vervolgens moeten
beide spelers hun kaartje aan elkaar laten zien. Wie wint? Dat kun je zien in het
schema.
De winnaar krijgt alle kaartjes van de tegenstander. Let op: Deze speler legt al
deze kaartjes onder op zijn eigen stapel en speelt verder met zijn eigen kaartje.
De verliezer gaat naar de spelleider om een nieuw kaartje.
Enkele kinderen zullen uiteindelijk met een grote stapel kaarten spelen. Zij
moeten dus extra oppassen voor de tegenstanders.
Het spel is afgelopen als alle kaarten zijn opgedeeld.
Wie heeft de meeste kaartjes?

1. paddenstoel

- wint alleen van uil
(dode dieren zijn voedsel voor paddenstoelen)
- verliest van plant, rups en muis

2. plant

- wint van paddenstoel
(planten leven van de humus die paddenstoelen maken)
- verliest van rups, muis en uil

3. rups

- wint van plant en paddenstoel
(rupsen eten bladeren van de plant)
- verliest van muis en uil

4. muis

- wint van rups, plant en paddenstoel
(muis eet rups)
- verliest van uil

5. uil

- wint van muis, rups en plant
(uil eet muis)
– verliest van paddenstoel

