Docentenversie

Vroege Vogels in de klas
Salamanders

Kijkvragen

Leeftijd:
Niveau:

1 Een salamander behoort tot de:
a. Reptielen
b. Amfibieën
c. Vissen

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
In heide- en vengebieden vind je in het vroege
voorjaar veel salamanders. Ze leggen hun eitjes in
het water. De larven lijken al veel op salamanders,
alleen de pootjes zijn nog een beetje klein.
Vakgebied
Biologie: Dieren en Natuurlijke omgeving

2 Leg uit wat het grootste verschil is tussen een
salamander en een hagedis.
3 Zet de juiste naam bij de foto’s:
Vinpootsalamander / Alpenwatersalamander/
Kleine watersalamander

Kerndoelen
Mens en natuur, kerndoelen 29, 30 en 41.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer
video’s uit dit programma.
Antwoorden
1 B: Amfibieën
2 Hagedissen zijn reptielen en leven alleen op het
land. Salamanders zijn amfibieën en leven zowel
in het water als op het land.
3 Alpenwatersalamander / Vinpootsalamander /
Kleine watersalamander
4 De Vinpootsalamander
5 ’s nachts / carnivoor/ larve/ pootjes
4 Welke van bovenstaande drie salamanders is het
meest typisch voor de Nederlandse heide- en
vensystemen?
5 Vul in: Salamanders zijn vooral …………. actief. Ze
zijn ……………….. ; ze eten o.a. wormen, insecten,
slakken en spinnen. Het vrouwtje legt een paar
honderd eitjes. Uit het eitje komt een ……… die al
veel op de salamander lijkt. Alleen de …………… van
de larve zijn nog een beetje klein.
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Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit
gebruiken voor je profielwerkstuk?
Het thema ‘Salamanders’ is te gebruiken als
onderwerp voor je profielwerkstuk voor de
vakken biologie en aardrijkskunde.
Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij het
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het
volgende kunnen studeren:
MBO:
Dieren, planten en voedsel
Natuur en leefomgeving
HBO:
Watermanagement
Management van de leefomgeving
WO:
Biologie
Future planet studies
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