
 

Micro Monsters in de klas 
Micro mama’s 
 
Leeftijd: 13-15 jaar   
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
De dierenwereld bestaat uit grote, kleine en 
hele kleine dieren. Natuurdocumentairemaker 
David Attenborough onderzoekt de 
microwereld van de kleinste dieren, insecten 
en geleedpotigen. Bij insecten en 
geleedpotigen worden de kinderen op allerlei 
manieren opgevoed. Zoals de gruwelijke 
gewoonte van de ampulex compressa. Dit 
diertje maakt van een kakkerlak een soort 
zombie en zorgt ervoor dat haar baby’tje zich 
dagenlang tegoed kan doen aan ingewanden 
van de nog levende prooi.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Insecten, geleedpotigen, solitair, 
voortplanting 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de 
basisvorming: 
- 31 – Het milieu 

- 32 – Processen in de natuur 
 
Verdieping  
Deze video is onderdeel van de serie ‘Micro 
Monsters in de klas’ met David Attenborough.  
Op Schooltv.nl staan nog meer video’s over 
insecten en geleedpotigen, zoals: ‘De kever’. 
 
Antwoorden 
1 A waar, B niet waar, C niet waar, D waar 2a 
Groter b Omdat ze hem levend wil hebben, 
zodat ze ‘m naar een holletje kan leiden waar 
haar kind de kakkerlak kan opeten. c Nee d Ze 
zorgt ervoor dat haar kind genoeg te eten 
heeft in de eerste dagen van zijn leven. 3 
Juist zijn: sociaal, graaft ze een tunnel, een, 
nog maandenlang, vers eucalyptusblad. 4 B 5 
Wolven – sociaal, leeuwen – sociaal, slakken – 
solitair, tijgers – solitair, schorpioenen – 
solitair, mieren – sociaal, bijen – sociaal, 
ganzen – sociaal. 
 
 

 
 
 
 
 

 Kijkvragen 
 
1 In deze aflevering komen een aantal moeders 
voor die op een speciale manier zorgen voor 
hun nageslacht. Zijn de volgende beweringen 
waar of niet waar? 
A De meeste geleedpotigen laten hun kinderen 
alleen opgroeien. 
B De reuzengrottenkakkerlak is zo groot als je 
gezicht. 
C De meeste spinnen leven in een groep. 
D Het web van de sociale spinnen kan wel 5 
jaar bestaan. 

 
2 De ampulex compressa, gaat voor haar kind 
op zoek naar een kakkerlak. 
a Is de kakkerlak groter of kleiner dan 
haarzelf? 
b Waarom doodt ze de kakkerlak niet? 
c Voedt de ampulex compressa zelf haar kind 
op? 
d Op welke manier zorgt de moeder voor haar 
kind? 
 

 
 
3 Streep door wat niet van toepassing is: 
De reuzengrottenkakkerlak is een sociaal / 
asociaal  insect. Als ze kinderen krijgt, graaft 
ze een tunnel / bouwt ze een web. Die kan wel 
een / twintig  meter lang worden. Als ze haar 
kinderen krijgt, zorgt ze niet meer / nog 
maandenlang  voor hen. Soms haalt ze zelfs 
nog een vers eucalyptusblad / smakelijke 
kakkerlak  van buiten. 
 
4 David Attenborough bespreekt een groep 
sociale spinnen. Wat houdt ‘sociaal’ in dit geval 
in? 
A Dat ze aardig voor elkaar zijn 
B Dat ze samen leven 
C Dat ze voedsel braken voor hun kinderen 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 In de insectenwereld zijn er dieren die sociaal 
leven en dieren die solitair leven. Hoe zit dat 
met de volgende dieren? 
Wolven  …….. Schorpioenen ………….. 
Leeuwen  …….. Mieren   ………….. 
Slakken  ……… Bijen    …………... 
Tijgers  ……… Ganzen   ………….. 
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