
 

Micro Monsters in de klas 
Zelfverdediging in de 
microwereld 
 
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, de 
insecten en geleedpotigen. Verschillende 
insecten voeren vaak strijd met elkaar om 
allerlei redenen. Bijvoorbeeld voor voedsel, 
partners en territorium. Hierbij kan het 
handig zijn om sterk te zijn en goed te 
kunnen aanvallen, maar wat misschien nog 
wel belangrijker is, is een goede 
verdedigingsstrategie.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Insecten, geleedpotigen, camouflage 
 
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 van 
‘Micro Monsters in de klas’ met David 
Attenborough. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s over insecten en geleedpotigen, zoals: 
‘Familiebanden bij insecten’. 
 
Antwoorden 
1 A 2 A, D, E 3 Juist zijn: te zien, mogelijk, valt 
hij aan. 4 Als hij wordt aangevallen spuit hij 
een chemische vloeistof op zijn vijand, die 
dan doodgaat, of in ieder geval schrikt. 5 
Eigen antwoord. Mogelijke antwoorden zijn: 
kameleon, tijger, vrouwtjes-eenden, etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Als je wil overleven in de wilde natuur, is het 
belangrijk om jezelf goed te kunnen 
verdedigen. Welk dier heeft een goede 
zelfverdediging? 
A De schorpioen 
B De duizendpoot 
C Allebei 
 

 
 
2 David Attenborough begint de aflevering met 
de woorden: “Sinds ze op het land leven, voeren 
geleedpotigen onderling strijd.” Waarvoor is die 
strijd? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
A Voedsel 
B Status 
C Mooi uitzicht 
D Partners 
E Territorium 
F Voor de lol 
 
3 Streep door wat onjuist is. 
A De wandelende tak is moeilijker te zien / te 
vangen door de camouflage. 
B Het is onmogelijk / mogelijk dat hij wordt 
gezien 
C Dieren die te dicht bij komen valt hij aan / 
ontvlucht hij. 
 
4 De bombardeerkever is door zijn kleuren een 
opvallende verschijning in het groene bos. Hoe 
zorgt hij ervoor dat hij zich goed verdedigt? 
 

 
   
Verdiepingsvraag 
 
5 In de video komen dieren voor die zich 
camoufleren. Welke dieren ken je nog meer, 
behalve insecten, die zich camoufleren? Hoe 
doen ze dat? 
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