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1. Ontdek 

In dit boek ga je dingen ontdekken. 
Je gaat dingen ontdekken : 
 Over insecten 
 Over je hart 
 Over sporen 
 Over een magneet 
 En over je ogen en hersenen 
Je doet steeds een opdracht. 
Zo ontdek je steeds iets. 



 

2. Insecten 

De voelsprieten zitten 
vast aan mijn kop. 
Ik ruik ermee. 

Mijn kop 

Mijn borststuk 

Mijn poot. 
Tel je er 6? 

De mier 

Er zijn wel 1 miljoen soorten insecten. 
Ze lijken soms niet op elkaar. 
Je kunt een insect goed herkennen. 
 Alle insecten hebben 6 poten. 
 Alle insecten hebben een kop, een 

borststuk en een achterlijf. 
 Op de kop zitten 2 voelsprieten. 
De mier is een insect. 
Je hebt ook insecten met vleugels. 

Een insect met vleugels 

Mijn achterlijf 

Ben ik ook een insect? 
Kijk goed en tel! 



Het lieveheersbeestje 

Ja, hoor ik ben een insect. 

 Kijk goed en tel! 
Zijn dit insecten? Of juist niet? 

de vlinder 

de duizendpoot 

de mug 

de pissebed 

de kever 

de spin 

de wesp de vlieg 



 Kijk eens naar het jongetje. 
Zie je zijn hart? 
Het zit in zijn borst. 
Niet in het midden maar een beetje links. 
Leg je hand eens op jouw borst. 
Voel je iets? 
Voel je niets?  
Raak dan maar eens tien keer de 
grond aan met je handen. 
Zak maar door je knieën. 
Voel je nu iets? 
Je voelt je hart kloppen. 
Je hart is een pomp. 
Het hart pompt bloed door je 
lijf. 
In het bloed zit zuurstof  en 
eten. 
Zo kun je bewegen, spelen 
en nadenken. 

3. Een hart klopt. 

 

 

Maak eens een vuist van je hand. 
Kijk goed naar die vuist. 
Je hart is net zo groot als je vuist. 



   

 Jouw hart is nog klein. 
Veel kleiner dan het hart van je vader 
of  moeder. 
Een klein hart klopt sneller dan een 
groot hart. 
Dat kleine hart moet veel harder 
pompen om het bloed rond te 
pompen. 
Het hart van je moeder voel je 75 
keer kloppen in één minuut. 
Het hart van een baby klopt wel 125 
keer in één minuut. 
Ook bij kleine dieren klopt het 
hart veel sneller. 
Dat kleine hart is ook veel 
eerder versleten. 
Kleine dieren gaan ook eerder  
dood dan grote. 
Een muis leeft iets meer dan  2 
jaar. 
Een olifant kan wel 80 jaar oud 
worden. 

Het hart van de olifant 

klopt 28 keer in één 

minuut. 

Het hart van de 

muis klopt 500 

keer in één minuut 

 

Hoe vaak klopt jouw hart in 

één minuut. Een ander kind 

kijkt op de klok. Jij telt elke 

klop van je hart. 

75 keer 

125 keer 



 

4. Het spoor 

Mensen en dieren laten sporen na. 
Dat kun je vooral zien in verse sneeuw. 
Je ziet elke voetstap. 
Maar je ziet een spoor soms ook in de 
aarde. 
Er zijn nog veel meer sporen. 
Poep is ook een spoor. 
Niet alle poep ziet er hetzelfde uit. 
De poep van een konijn ziet er anders 
uit dan de drol van een hond. 

mens 

poes 

hond 

vogel 

konijn 



 Je drinkt een glas water. 
Op het glas zit nu ook een spoor. 
Je ziet het bijna niet. 
Maar er is toch een spoor. 
Je ziet de afdruk van de toppen van je 
vingers. 
Kijk maar eens goed naar je vingertop. 
Zie je die lijntjes? 
Die staan op het glas. 
De lijntjes op jouw vingers lijken niet op 
die van je vriendjes. 
Elk mens heeft zijn eigen afdruk. 

Maak een afdruk van je vinger. 
Dit heb je nodig: 
 Een stempelkussen 
 Een blad papier 
Druk de top van je vinger in de 
inkt van het stempelkussen. 
Druk nu die vinger op een 
blaadje papier. 
Zie je de lijntjes van je vinger. 
Kies iemand uit de klas. 
Die maakt ook een afdruk 
naast jouw vinger. 
Zie je het verschil? 



 

5. De magneet 

Er was eens een schaapherder. 
Zijn naam was Magnes. 
Op een dag liep hij met zijn schapen in het veld. 
Hij liep langs een steen. 
De staf  van Magnes deed opeens heel raar. 
De top van de staf  zat opeens vast aan een steen. 
De staf  was van hout. 
De punt van de staf  was van ijzer. 
Het leek wel een wondersteen. 
Magnes ontdekte deze steen. 
Hij noemde de steen magnetiet.  
Je ziet in het woord de naam 
van Magnes zitten. 
In het woord zie je ook het 
woord magneet. 
Een magneet is een wonder-
lijk ding. 
De kracht van een magneet 
is heel bijzonder. 
Magneten zijn er in heel veel 
vormen 

 



Een magneet trekt ijzer aan. 
Trekt een magneet ook andere dingen 
dan ijzer aan? 
Dat ga je ontdekken. 
Je hebt wel een magneet nodig. 

Wat trekt een magneet naar zich toe? 
Heb je een magneet bij de hand? 
Kijk naar de plaatjes hiernaast. 
Die spullen heb je nodig. 
Houdt de magneet in de buurt van de 
spullen. 
Wat gebeurt er? 

Maak zelf  een magneet. 
Je hebt nodig: 
 Een magneet 
 Een spijker 
 Een speld 
 
Neem de magneet in één hand. 
Neem de spijker in je andere 
hand. 
Ga met de magneet 15 keer langs 
de spijker. 
Je gaat steeds één kant op. 
Je gaat niet heen en weer. 
 
Houd nu de spijker in de buurt van 
een naald of  een speld 
Wat gebeurt er? 
 



 

6. Zie ik dat wel goed? 

Kijken doe je met je ogen. 
Nou, niet alleen met je ogen. 
Je ogen zien iets, maar je hersenen 
maken er een plaatje van. 
De hersenen zitten in je hoofd. 
Net boven de ogen. 
Soms raken je hersenen in de war. 
Zie ik het nou wel goed? 
Kijk meer eens naar de plaatjes op deze 
bladzijde. 

ogen 

hersenen 

Kijk goed naar het midden van plaat-
je 1 
Wat gebeurt er? 
Zie je iets bewegen? 
Dat is gek. 
Het is geen filmpje, maar een plaatje. 
Door de kleuren en de vorm raken je 
hersenen in de war. 

Kijk goed naar plaatje 2 
Wat zie je? 
Zie je een eend? 
Of zie je een konijn? 
Je ziet of  eerst het konijn of  
eerst de eend.  

1 

2 



Kijk goed naar het vergrootglas. 
Kijk goed naar de kleur van elk 
woord. 
Noem de kleur van het woord. 
Pas op! Je mag niet het woord 
lezen.  
Dus bij het eerste woord zeg je 
groen. 
Klaar? 
Dat was moeilijk.  
Je hersenen raken in de war.  
Ze willen steeds het woord lezen. 
 

rood blauw 

paars  groen  geel 

zwart       wit     groen 

paars    rood 

Kijk goed naar de rondjes 1 en 2 
Welk rondje is groter? 
Rondje 1 of  rondje 2? 
Dacht je rondje 1? 
Dan heb je het fout. 
De rondjes zijn even groot. 
Je hersenen zijn weer in de war. 
Rondje 1 lijkt groter door de kleine rondjes erom-
heen. 
Rondje 2 lijkt kleiner door die grote rondjes. 

1 2 



7. Filmpje 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-

boompje-beestje-een-hoop-mieren/

Huisje Boompje Beestje 
Een hoop mieren 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-hoop-mieren/#q=mieren
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-een-hoop-mieren/#q=mieren






Bronnen en foto’s 

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts.html 

http://www.willemwever.nl/ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Magneet 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoor_%28overblijfsel%29 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Optische_illusie 



Colofon en voorwaarden 
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