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In dit thema... 
heb je ontdekt dat biologen alle levende wezens indelen in verschillende rijken. Dat doen ze op basis van allerlei kenmerken. 
 

Les 1: Levende doden Les 2: Plantachtige dieren 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt onderzocht wat de kenmerken van 
levende wezens zijn. Je hebt hierover een quiz 
voor jouw klasgenoten gemaakt. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een quiz gedaan om te onderzoeken of 
iets een plant, een dier, een schimmel of een 
micro-organisme is. Daarvoor heb je gekeken 
naar de cellen waaruit elk levend wezen is 
opgebouwd. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Kenmerken van het leven 
Er zijn miljoenen verschillende soorten levende 
wezens. Die grote variatie noem je biodiversiteit. 
Bio is leven en divers betekent verschillend. Iets is 
levend als het alle of de meeste van deze  
kenmerken heeft: voortplanten, groeien,  
bewegen, reageren, ademhalen, eten en  
uitscheiden.  

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Indelen van het leven 
Om te zien of iets een plant, dier, schimmel of  
micro-organisme is, kijk je naar de cellen van het  
organisme. Cellen zijn piepkleine onderdelen 
waaruit het organisme bestaat. Je kunt ze alleen 
met een microscoop zien. 

        

 

 Dood of levenloos 
Als je leeft, ga je na een tijd dood. Dat geldt voor 
alle levende wezens. Als iets nooit heeft geleefd, 
kan het niet doodgaan. Je noemt zulke dingen  
levenloos. Zand, de wind, een steen, een auto of 
een robot zijn allemaal levenloos.  

  

 

 Celwand en bladgroenkorrels 
Een plantencel heeft een stevige celwand en  
bladgroenkorrels. Een cel van een dier heeft geen 
celwand, alleen een dun vliesje.  
Een cel van een schimmel heeft een stevige 
celwand en is vaak een beetje langwerpig. Een 
micro-organisme bestaat maar uit één cel. 
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Les 3: Oeroude planten Les 4: Nieuwe diersoorten! 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt in jouw buurt planten gezocht uit de vijf 
rijken. Je hebt de belangrijkste kenmerken 
opgeschreven. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt gekeken naar een bioloog die drie 
nieuwe dieren heeft ontdekt. Je hebt de 
kenmerken onderzocht en de dieren ingedeeld in 
de dierenrijken. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Evolutie 
Planten kun je indelen in vijf groepen. Die zijn 
gebaseerd op de evolutie. Algen of wieren 
hebben geen stengels, bladeren of bloemen. Ze 
leven vooral in het water. Mossen leven op het 
land en vermeerderen zich met sporen. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Gewerveld of ongewerveld? 
Biologen delen alle dieren in. Eerst kijken ze of 
het dier een ruggengraat heeft, of niet. Dieren 
met ruggengraat noemen ze gewervelde dieren, 
dieren zonder ruggengraat ongewervelde dieren.  
De gewervelde dieren zijn vissen, amfibieën, 
reptielen, vogels en zoogdieren. Zoogdieren 
baren levende jongen en zogen deze. 

        

 

 Paardenstaarten, varens en zaadplanten 
Paardenstaarten hebben wortels en stengels, 
maar geen bladeren. 
Varens hebben wortels, stengels en bladeren. En  
zaadplanten ten slotte, hebben stengels, wortels, 
bladeren en bloemen waar zaden uit komen. 

  

 

 Ongewervelden 
Ongewervelde dieren zijn insecten, weekdieren, 
wormen, stekelhuidigen en holtedieren.  
Weekdieren hebben één of twee schelpen die 
hun zachte (weke) lijf beschermen, zoals een slak.  
Stekelhuidigen hebben vaak een hard kalkskelet 
aan de buitenkant, zoals een zeester. Holtedieren 
zijn super simpel: ze hebben een holte waar ze 
door eten en door poepen!  
[Judy         

 


