Individuele opdracht: Micro-reis
(Kruip in de huid van een insect)

Wat moet je doen
Pak een touwtje van ongeveer 50 cm lang.
Span dit touwtje in je eigen tuin of in de buurt van je huis op een stukje grond dat
interessant is, dus met zoveel mogelijk verschillende plantjes.
Ga op je knieën naast het touwtje zitten en houd je hoofd dicht langs het touwtje.
Stel je voor dat je een insect bent en dat je langs de route moet reizen die door het
touwtje wordt aangegeven. Kruip in de huid van een klein insect, bijvoorbeeld een
mier, en bedenk hoe het voor een mier is om langs de route te reizen.
Bekijk alles heel precies waar de reis langs gaat: grasblaadjes met druppels van
regen of dauw, andere insecten, alle soorten plantjes of losse zandhoopjes waar
jouw insect over moet reizen.
Een loep kan handig zijn om de wereld langs het touwtje voor jezelf te vergroten
zodat je beter kunt bedenken hoe het voor jouw insect moet zijn.
Hier zijn een paar vragen, die je kunnen helpen om je in jouw insect te verplaatsen:
- Hoe ziet de wereld, waar je doorheen reist, er voor jouw insect uit?
- Wat zijn voor jouw insect de moeilijkste hindernissen op de weg?
- Welke vrienden of vijanden kun je tegenkomen?
- Waar zou jouw insect bang voor zijn?
Wat moet je inleveren?
Maak een verhaaltje over de reis van jouw insect. Dit verhaaltje maak je op de
computer (lettergrootte 12), en moet minimaal een half kantje lang zijn (ofwel
ongeveer 350 woorden), en maximaal 1 pagina. Wat je van de pagina overhebt, kun
je gebruiken voor een plaatje, een tekening, of wat je zelf wilt.
Je moet jouw verhaaltje inleveren vóór Vrijdag 9 JUNI. Je hebt dus een maand de
tijd om de opdracht te maken. Bij te laat inleveren gaan er punten vanaf.
Iedereen veel plezier met deze opdracht!!

