
parcours met opdrachten over het leven van de vleermuis
Vlerk de vleermuis achterna

OMSCHRIJVING
De kinderen worden in een korte introfilm uitgedaagd door 
de geest van de kasteelheer. Wie helpt hem bij zijn onder-
zoek naar vleermuizen? 
Er wachten vier opdrachten om uitgevoerd te worden: 
- echolocatie, gehoor en een batdetector 
- voeding en gebit   
- seizoensgebonden jaagplaatsen en slaapplaatsen  
- de indeling in het dierenrijk en kenmerken
Elke opdracht berust op een andere methodiek. Een goed 
uitgevoerde opdracht wordt beloond met een puzzelstuk. 
De complete puzzel biedt het antwoord op de vragen van 
de geest.

DOELGROEP 3de graad lager onderwijs  

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE maart – juni en 
september – november

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Vlerk de vleermuis
Een filmpje over het onderzoek van de graaf is de aanzet tot 
een reeks speelse en leerrijke opdrachten rond vleermui-
zen. De kinderen worden uitgenodigd om het onderzoek 
van de graaf verder te zetten. Hiervoor moeten er 4 op-
drachten uitgevoerd worden. Elke opdracht wordt beloond 
met letters. De letters van de 4 opdrachten vormen samen 
één woord, die de oplossing vormt van de puzzel.

Maken vleermuizen geluiden? 
Een gedicht en een eenvoudig blinddoekenspel tonen ons 
hoe belangrijk het gehoor voor vleermuizen is. De begrip-
pen echolocatie, geluidsgolven, ultrasone geluiden en 
batdetector worden uitvoerig besproken.

Wat eet een vleermuis?
Een gooi- en vangspel met wel 100 ballen leert de kinderen 
wat er allemaal op het menu staat van een dwergvleermuis 
en een grootoorvleermuis. Enkele eenvoudige bereke-
ningen geven aan dat een vleermuis al snel 1500 insecten 
vangt per nacht.

Waar verblijven vleermuizen en waar jagen ze?
De kinderen worden in 4 groepjes op pad gestuurd. Elk 
groepje heeft een kaart mee waarop verschillende locaties 
aangeduid staan. De kinderen bezoeken de locaties en pro-
beren uit te maken of het een plaats is waar de vleermuis 
in de zomer graag jaagt of het gebruikt wordt als zomer- of 
winterverblijfplaats.

Is een vleermuis een vogel of niet?
Er wordt opnieuw gewerkt in 4 groepjes. Elke groep 
vervult 4 opdrachtjes die de kinderen laten aanvoelen hoe 
het is om als vleermuis te leven. Er wordt ondersteboven 
gehangen, bewogen met een vlieghuid en gevlogen met 
een vleermuizenhand. Tot slot vergelijken de kinderen de 
eigenschappen van verschillende dieren met die van een 
vleermuis.
Als afsluiter kijken we opnieuw naar een filmpje. Hierin 
bespreekt een vleermuis de vier opdrachten.

Dit educatief project werd ontwikkeld door de dienst 
Natuur- en Milieueducatie van de provincie 
West-Vlaanderen.


