
 
 

Het Energieketenspel   Leerling werkblad 
 

Ga met de klas naar buiten. 

We gaan een tik-spel met bakjes, bekertjes, emmers en water doen, 

waarbij een energieketen wordt nagebootst. 

 

Neem de volgende materialen mee: 
• 2 emmers. Let op: vul hiervan 1 emmer vol met water. Deze emmer ook steeds 

bijvullen tijdens het spel. 

Emmers geleverd door MAK Blokweer. 

• Bekertjes en bakjes in verschillende formaten, geleverd door MAK Blokweer. 

 

Hoe werkt het Energieketenspel: 

Het doel van het spel is om in vijf minuten tijd een ‘zwerfkatten blik’ 

(een emmer) helemaal gevuld te krijgen met water.  
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De leerkracht verdeelt de klas in groepjes; keus uit 1, 2, 3 of 4:  

1. De grassprieten; zij halen water uit de gevulde emmer. 

2. De tuinslakken; zijn de enige dieren die de grassprieten op 

kunnen eten. 

3. De merels; zijn de enige dieren die de tuinslakken eten.  

4. De katten; eten alleen merels.  

  

  



 
 

Spelregels: 

A. Vul 1 emmer met water en laat de ander emmer leeg staan.  

B. Zet de emmers op een afstand van ongeveer 15 grote stappen 

van elkaar af.  

C. Om de lege emmer gevuld te krijgen, moet je het water van 

een ander organisme krijgen door hem of haar aan te tikken en 

het water uit zijn of haar ‘bakje’ over te gieten in jouw ‘bakje’.  

Dit ‘bakje’ is een bakje of een bekertje. 

D. Je herkent een organisme aan de grote van het bekertje of de 

bakjes. 

E. Als je ‘droog komt te staan’ ben je ‘dood’. Je moet dan naar ‘de 

hemel’ rennen ( bijvoorbeeld een boom die een stukje verder 

van het speelveld af staat). Als je de boom hebt aangetikt, 

mag je vervolgens terugkomen in het spel als onderdeel van een 

nieuwe generatie.  

F. Blijf binnen de afgesproken grenzen van het speelveld.  

 

Het spel eindigt als: 

- De emmer van een zwerfkat helemaal gevuld is (dus de lege 

emmer is gevuld met water); 

- Als de zwerfkatten dood zijn gegaan, doordat de energie op is 

geraakt. (De gevulde emmer is niet op tijd bijgevuld met water, 

want het water is langzaam weggestroomd. Net als bij energie, 

de energie is op); 

- Het langer dan vijf minuten duurt om de bak van een zwerfkat 

te vullen. 

 

Extra vraag: Zoek uit hoeveel verschillende organismen je nodig hebt 

om de bakjes of bekertjes van de Energieketen soepel te kunnen 

vullen, binnen vijf minuten. 


