Eenden maken zich waterafstotend door zichzelf in te
smeren met een soort vet dat onder hun vleugels zit.
Maak je vinger een beetje vettig met bijvoorbeeld
crème. Vul een bakje met water en doop hier heel
voorzichtig een het puntje van je vinger in. Wat zie je
nu?

Oude volkeren deden bij langdurige droogte een
regendans. Bedenk samen een regendans. Verzin om
en om een pasje waarbij jij moet denken aan water en
regen. Alle pasjes achter elkaar vormen een
regendans.

Vul een kom met water en verzamel binnen wat kleine
voorwerpen, blijven ze drijven? Waarom wel of niet?
En wat gebeurt er als je een druppelafwasmiddel in het
water doet?

Water is overal! Maak buiten een rondje en ga op zoek
naar plekken waar je water kunt vinden. Dit kan een
sloot zijn, maar kijk ook eens naar minder opvallende
plekken, zoals druppels op een blad.

Een draaikolk is een grote draaiende hoeveelheid water Zoek wat voorwerpen in of uit de natuur die zinken en
die kan ontstaan door het getij (eb en vloed) in zeeën
zoek wat voorwerpen die blijven drijven. Weet je ook
en oceanen of doordat water langs een obstakel gaat.
waarom iets wel of niet blijft drijven?
Vul een kom of emmer met water en probeer er een
draaikolk in te maken.
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In een grote fles water zit een liter. Hoeveel grote
flessen denk jij dat Robinson (een volwassen mens)
per dag ongeveer nodig om gezond te blijven?

Om in leven te blijven heb je eerder een tekort aan
water dan aan voedsel. Hoe lang denk je dat Robinson
(een volwassen mens) kan overleven zonder water?

Gedurende de dag gebruik je voor veel dingen water.
Waar gebruik jij allemaal water voor? Welk van deze
dingen is echt nodig of zelfs noodzakelijk?

Als Robinson opzoek gaat naar schelpdieren om te
eten moet hij onder water duiken. Hoe lang denk jij dat
je je adem kunt inhouden onder water?
Oefenen dit eens op het droge.

Welke dieren kun jij bedenken die in het water leven?
Welke dieren leven in het water en op het land? Hoe
noem je dit soort dieren?

Stel dat je op een onbewoond eiland bent. Op welke
manieren kun je dan water opvangen zodat je het kunt
gebruiken?
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Sommige mensen zijn echte ‘waterratten’ en andere
juist niet. Wat vind jij ervan om in het water te zijn?

Is er wel eens iets gebeurd in het water waar je van
geschrokken bent? Wat gebeurde er toen? Waarom
was dat spannend of eng?

Water kan voor iedereen een andere betekenis hebben
of een ander gevoel oproepen. Als jij aan water denkt
wat komt er dan als eerste in je op?

Water is nuttig voor verschillende dingen. Wat denk je
dat er zou gebeuren als er geen water meer zou zijn?

Zonder dat we het doorhebben verspillen we als mens
behoorlijk wat water. Wat zou je allemaal kunnen doen
om water te besparen?

Robinson en mensen in het algemeen kunnen veel
langer zonder eten dan zonder water. Heb je wel eens
heel erg dorst gehad? Wat gebeurde er toen met je?
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Om water te kunnen drinken moet het water eerst
worden schoongemaakt. Weet jij een manier om water
te kunnen zuiveren?

Als je in een bootje op zee drijft is het heel vervelend
dat je zout water niet kunt drinken, daarvan word je
ziek. Hoe zou je van zoutwater zoet water kunnen
maken?

Robinson kan de hele dag naar de zee kijken en ziet
daar hoge golven. Weet jij hoe golven ontstaan?

Je kunt de bacteriën in water doden door het te koken.
Welke temperatuur moet water hebben om te koken?
En welke temperatuur om te bevriezen?

In Nederland komt er drinkwater uit de kraan. In
sommige landen graven mensen een waterput. Weet jij
wat dat is?
Hoe komt daar water in?

Heb je wel eens van een schaatsenrijdertje gehoord?
Dat is een insect dat op het water kan lopen. Hoe zou
het kunnen dat een dier dit kan?
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Ga op zoek naar materialen in de natuur waarmee je
vuur zou kunnen maken. Laat zien hoe jij denkt dat je
hier vuur mee kunt maken.

Steek (onder begeleiding) een lucifer aan en leg hem
voorzichtig op een bordje. Hoe lang duurt het voor hij
opgebrand is?

Steek (onder begeleiding) een kaars aan en kijk naar
het vlammetje. Wat valt je op? Hoe gaat de beweging
en welke kleuren zie je?

Robinson eet veel rauwe dingen maar sommige dingen
zijn rauw niet eetbaar. Ga op zoek naar iets eetbaars
dat je eerst op vuur moet verwarmen voordat je het
kunt eten.

Vuur geeft Robinson warmte en licht tijdens donkere
avonden en nachten. Zoek eens een lichte plek en een
donkere plek, een warme en een koude plek.

Kijk om je heen en wijs aan wat er gemakkelijk zou
kunnen branden en wat juist niet. Weet je ook waarom?
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Robinson heeft helaas geen lucifers of aanstekers.
Weet jij hoe je dan toch vuur kunt maken? Hoe deden
mensen dit vroeger?

Robinson is om verschillende redenen heel blij met zijn
vuur. Waarvoor gebruiken wij vuur allemaal?

Robinson heeft per ongeluk nat hout en gras op het
Ook als je heel voorzichtig bent kan er wel eens iets in
vuur gegooid waardoor het heel erg gaat roken. Weet jij de brand vliegen. Weet jij wat je moet doen om vuur te
hoe dat komt?
doven?
Weet je ook wat je vooral niet moet doen?

Je moet altijd voorzichtig zijn als er vuur, heet water of
iets anders dat hitte afgeeft in de buurt is. Stel dat je je
toch verbrand, weet jij dan wat je moet doen?

Als je een jampotje over een brandend waxinelichtje
zet, dooft het vlammetje. Weet jij waarom? Hoe zou je
deze kennis kunnen gebruiken bij een echte brand?
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Vuur is mooi, fascinerend en we hebben er veel aan.
Maar het kan ook spannend zijn. Wat is het
spannendste dat je ooit heb meegemaakt met vuur?

Veel mensen vinden het knus en gezellig om rond een
kampvuur te zitten. Heb jij wel eens rond een kampvuur
gezeten? Vertel eens!

Heb jij wel eens brand meegemaakt? Hoe was dat?

Als je te dicht bij vuur komt kun je je akelig verbranden.
Heb jij je weleens gebrand? Waaraan?

Kaarsjes zorgen voor sfeer in huis. Tijdens kerst of om
iemand te herinneren steken mensen kaarsjes aan.
Worden er bij jou thuis wel eens kaarsjes
aangestoken? Wat vind je daarvan?

Op vuur kun je ook je eten bereiden. Heb jij wel eens
een broodje of iets anders boven het vuur gebakken?
Hoe smaakte dat?
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Als je om een vuurtje zit kan het gebeuren dat je in een
rookwolk terecht komt. Hoe komt het eigenlijk dat vuur
gaat roken?

Sommige bosbranden ontstaan per ongeluk, maar ook
wel eens met opzet. Op welke manieren zou er een
bosbrand kunnen ontstaan?

Robinson heeft er lang over na gedacht: hoe ontstaat
vuur eigenlijk? Weet jij dat? Wat is er nodig voor vuur?

Op een brandende kaars zie je een vlam. Als er
meerdere vlammen te zien zijn dan noem je dat vuur.
Waarom willen de vlammen van vuur altijd omhoog en
nooit naar beneden?

Als iets in de fik kan vliegen is het brandbaar. Is alles
om je heen brandbaar of zijn er ook dingen die geen
vlam kunnen vatten? Leg eens uit.

Vuur heeft iets magisch, Robinson kan er uren naar
kijken. Is het je wel eens ongevallen dat je in een
kampvuur verschillende kleuren vlammen kunt zien?
Hoe komt dat?
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Niet alle planten en dieren zijn eetbaar. Voordat
Robinson iets eet moet hij eerst weten of het niet giftig
is. Zoek buiten iets waarvan je denkt dat het giftig is en
wijs het aan. Waarom denk je dat?

Lang niet alles dat wij in de supermarkt kopen komt uit
de natuur. Veel wordt in de fabriek gemaakt. Kijk wat er
allemaal in de koelkast staat. Welke dingen hiervan zou
je kunnen vinden in de natuur?

Op je tong zitten smaakpapillen waarmee je
verschillende smaken kunt proeven. Ga op zoek naar
iets waarvan jij denkt dat het zoet, zuurs, zout of juist
bitter smaakt.

Doe een blinddoek om en laat elkaar wat dingen
proeven. Smaakt dit zoet, zuur, zout of bitter?

Eten kan lekker smaken maar ook lekker ruiken. Doe
een blinddoek om en laat elkaar aan wat dingen ruiken.
Kun je raden om welk eten dit gaat?

Als je langzaam eet kun je veel beter proeven wat je
eet. Pak een rozijn, nootje of iets anders kleins dat je
kunt eten en eet dit heel langzaam op. Wat ervaar je?
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Als je op een onbewoond eiland woont moet je je eigen
voedsel verzorgen door te jagen, verzamelen en
verbouwen. Welk voedsel zou je kunnen vinden op een
onbewoond eiland?

Als je op een onbewoond eiland bent heb je geen
internet om op te zoeken of iets giftig is. Hoe zou jij
voor jezelf bepalen of je iets wel of niet kan eten?

Robinson heeft één banaan gevonden maar heeft voor
meer dagen eten nodig. Hoe zou je op de lange termijn
kunnen zorgen voor genoeg voedsel als je op een
onbewoond eiland leefde?

Mensen kunnen langer zonder voedsel dan zonder
water. Je gaat je wel snel energieloos voelen als je te
weinig eet. Hoe lang denk je dat Robinson zou kunnen
overleven zonder voedsel?

Sommige soorten voedsel moet je eerst koken of
bakken voordat je het kunt opeten. Noem voedsel op
dat je rauw kunt eten en noem voedsel op dat je eerst
moet verwarmen voordat het eetbaar is.

Robinson heeft helaas geen koelkast. Toch wil hij zijn
eten zo lang mogelijk goed houden. Hoe zou hij dat
kunnen aanpakken?
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Robinson had op het vaste land een aantal
lievelingsgerechten. Welk voedsel zou jij het meest
missen op een onbewoond eiland?

Sommige mensen zijn allergisch voor iets of vinden iets
zo vies dat ze zich niet voor kunnen stellen dat ze dat
ooit zouden eten. Wat zou je absoluut nooit eten, al had
je nog zo’n honger?

Er zijn mensen die koken omdat dit hun hobby is en ze
het leuk vinden, maar ook mensen die koken omdat ze
toch wel moeten eten. Heb jij wel eens gekookt? Wat
heb je toen gemaakt?

Als je te lang niet gegeten hebt voel je dat in je lijf.
Heb jij weleens hele erge honger gehad?
Kun je dan nog goed opletten op school?
Waarom niet denk je?

Gevarieerd eten is belangrijk, zodat je genoeg
verschillende voedingsstoffen binnen krijgt. Stel dat je
een jaar lang elke dag hetzelfde moest eten, welk
gerecht zou je dan kiezen?

Deel jij graag je eten met anderen? Of vind je dat juist
lastig? Stel dat iemand hele erge honger zou hebben,
zou je het dan eerder delen?
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Er zijn helaas landen waar heel weinig eten verbouwd
kan worden. Bijvoorbeeld omdat het land heel arm is of
omdat er heel weinig water is. Kun jij landen opnoemen
waar dit zo is?

Er is sprake van voedselverspilling als voedsel dat is
gemaakt voor mensen niet wordt opgegeten. Noem
manieren waarop je voedselverspilling zou kunnen
voorkomen.

Als Robinson zijn eten te lang bewaard gaat het
schimmelen en is het bedorven. Zonde want dan kan
niemand het meer eten! Hoe komt het dat eten na een
tijdje gaat schimmelen?

Als je gezond wilt eten kun je de schijf van vijf
gebruiken. Wat is de schijf van vijf en wat zit er
allemaal in?
Wat zit er niet in?

Sommige mensen willen liever geen vlees of vis eten.
Hier zitten veel eiwitten in die je nodig hebt. Wat
kunnen deze mensen eten om toch gezond te blijven?

Als je lang op een onbewoond eiland woont moet je je
eigen eten verbouwen, zodat je kunt blijven eten.
Welke soorten groente of fruit denk jij dat makkelijk te
verbouwen zijn? En welke zijn juist lastig?
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Robinson moet goed slapen om de volgende dag weer
energie te hebben, zodat hij weer van alles kan
ondernemen. Als je buiten zou moeten slapen, welke
plek zou je dan kiezen? Wijs deze aan.

Als Robinson in de open lucht slaapt ben je
kwetsbaarder voor gevaren, zoals kou of roofdieren.
Zoek buiten een aantal materialen die je zou kunnen
gebruiken om een schuilplaats te bouwen. Zijn er ook
materialen die je niet kon vinden maar die je graag zou
willen gebruiken?

Dieren maken op allerlei verschillende manieren een
huis, bijvoorbeeld door te bouwen, te graven of een al
bestaande schuilplek op te zoeken. Ga op zoek naar
een huisje of holletje van een dier. Kun je iets vinden?

Neem een vel papier en maak een eenvoudige
tekening van hoe jouw onderdak of schuilplaats op het
onbewoonde eiland eruit zou zien. Later kun je deze
nog veel mooier maken.

Loop een rondje door de ruimte waar je nu bent.
Kies één object die je het liefste mee zou nemen
naar je eigen woning op het onbewoonde eiland.
Waarom heb je dit gekozen?

Probeer zonder iets aan te raken eens uit te beelden
hoe je een schuilplaats bouwt? Kun jij laten zien hoe je
aan het graven bent en met planken loopt te sjouwen?
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Als je teveel in de kou of tocht bent word je sneller ziek. Hoe kan Robinson van materialen uit de natuur een
Hoe kun je je onderdak wind- en waterdicht maken?
lekker zacht bed maken? Een zachte ondergrond voelt
niet alleen prettig aan, maar houdt je vaak ook warmer.

Muggen of ander ongedierte kunnen je wakker houden
en zelfs dingen uit je onderdak kapot maken, dat wil je
natuurlijk niet. Hoe kun je die dieren buiten houden?

Als je op een onbewoond eiland woonde, op wat voor
plaats zou je dan het beste je onderkomen kunnen
bouwen? Het is slim om hier eerst goed over na te
denken voordat je begint met bouwen.

Sommige dieren slapen graag hoog in de lucht,
bijvoorbeeld in een boom of aan het plafond van een
grot. Maar er zijn ook dieren die liever onder de grond
slapen. Kun jij er drie noemen?

Er zijn diverse materialen in de natuur te vinden die
allemaal verschillende eigenschappen hebben. Welk
soort materiaal zou het stevigst zijn om een hut van te
bouwen?
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In Nederland leven ook daklozen, dat betekent dat ze
geen huis hebben. Zou jij onderdak bieden aan iemand
die geen huis heeft? Waarom wel of niet?

Als je één voorwerp mag kiezen om mee te nemen
naar een onbewoond eiland, wat zou dat dan zijn? Zou
je iets kiezen dat nuttig is of iets waar je gehecht aan
bent?

Sommige mensen vinden de inrichting van hun huis
heel belangrijk, anderen willen graag een tuin een weer
anderen vinden de plek waar het huis is het
belangrijkst. Wat vind jij het allerfijnste aan je eigen
huis?

Stel je voor dat het niet uitmaakte hoeveel tijd of geld
het kostte of hoe moeilijk het was. Hoe zou jouw huis er
dan uit zien op een eiland als je dat helemaal zelf kon
bepalen?

Er zijn mensen die vrijwel overal kunnen slapen en
mensen die het liefst in hun eigen bed slapen. Wat is
de mooiste of juist de meest ongemakkelijke plek waar
je ooit geslapen hebt?

In de open lucht slapen is een bijzondere ervaring. Als
je geluk hebt kun je naar de sterrenhemel kijken! Heb jij
weleens buiten in de open lucht geslapen? Hoe was
dat?
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De meeste nesten worden gebouwd van takjes en
andere (zachte) dingen die vogels kunnen vinden.
Maar de zwaluw doet het op een speciale manier, weet
jij hoe?

Er zijn verschillende materialen waarmee huizen
gebouwd worden. Maar van welk materiaal kun je de
aller stevigste huizen bouwen?

Huizen kunnen worden gemaakt van hout, steen, glas,
bamboe of andere materialen. Voor welk materiaal zou
jij kiezen als je een huis in Nederland zou bouwen? En
in Azië of Afrika?

Welke vorm is sterker?

Heb je weleens gehoord van een Tiny House?
Wat is dat en waarom is dit bedacht?

Mensen hebben allerlei slimme manieren bedacht om
huizen op verschillende soorten (onder)grond te
kunnen bouwen. Weet jij bijvoorbeeld wat heipalen
zijn?

∆ of □ of O

?
Kijk eens om je heen, waar zie je deze vormen?
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Fluister in het oor van je buurman het dier dat je mee
wilt nemen, als je op een onbewoond eiland zou zitten.

Groepsopdracht:
Pak elkaars handen vast en maak er een knoop van.
Probeer weer uit de knoop te komen

Ga in tweetallen met je rug tegen elkaar aan zitten en
zorg dat je tegelijk omhoog komt totdat je staat.

Een compliment is fijn om te krijgen, maar dan wel een
compliment dat de ander ook echt meent. Geef degene
die rechts naast je zit een oprecht compliment.

Sommige dieren leven in harmonie samen, sommigen
jagen op elkaar. Welke diersoorten kunnen goed
samenleven en welke juist niet?

Kijk degene die links naast je zit zo lang mogelijk in de
ogen aan. Wat doet dit met je? Word je er
ongemakkelijk van of vind je het juist prettig?
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Er zijn mensen die dieren is huis nemen voor de
gezelligheid, dit noem je huisdieren of
gezelschapsdieren. Welke dieren worden het meest in
huis genomen door mensen?

Mensen zijn sociale dieren en kunnen elkaar
ondersteunen. Kun je iets bedenken dat je niet alleen
kan doen en waar je een ander persoon voor nodig
hebt?

In de oertijd was er een rolverdeling tussen mannen en
vrouwen. Wat deden de mannen en wat deden de
vrouwen toen? Wat vind je daarvan?

Er zijn dieren alleen leven en dieren die juist met elkaar
leven. Noem een dier dat alleen leeft en noem een dier
dat in groepen leeft.

Bij sommige beroepen is het extra belangrijk dat je
weet hoe je met andere mensen om moet gaan. Kun jij
zo’n beroep opnoemen en uitleggen waarom je deze
gekozen hebt?

Praten is een manier van communiceren, maar er zijn
meerdere manieren. Op welke manieren kun je nog
meer iemand anders communiceren?
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Als je één keer zou mogen bellen als je op een
onbewoond eiland zat, met wie zou dat dan zijn? En
wat zou je dan met diegene bespreken?

Robinson voelt zich vaak eenzaam op het eiland. Heb
jij je weleens alleen gevoeld? Hoe voelde je je toen?

Sommige mensen zijn graag onder de mensen en
anderen vinden het gezelliger om dieren om zich heen
te hebben. Met wie zou jij het liefst op een eiland
zitten? Met een dier of een mens?

Heb je liever een onhandige vriend bij je op een
onbewoond eiland of een onaardig persoon die heel
erg handig is? Waarom kies je hiervoor?

Wees eerlijk, als jij op een onbewoond eiland zat een
heel erge honger had, zou jij je zelf gevonden eten dan
delen met anderen?

Wat vind jij leuk om in je eentje te doen?
En wat doe je liever samen met iemand anders?
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Probeer je voor te stellen dat je al maandenlang alleen
op een eiland bent. Doe nu voor hoe je de aandacht
zou trekken als er een schip langs komt.

S.O.S. is een afkorting van de Engelse zin ‘Save Our
Ship’ wat letterlijk betekent ‘red ons schip’. Het wordt
gebruikt als noodkreet als je gered wil worden.
Maak het woord S.O.S. van spullen die je kunt vinden.

Het kan behoorlijk veel emoties oproepen als je alleen
op een onbewoond eiland zou zijn. Maak een simpele
tekening van hoe je denk dat je je zou voelen.

Knopen zijn bedoeld om iets vast te maken, maar je
moet ze ook weer los kunnen maken. Pak een touw of
een stuk wol en maak de stevigste knoop die je kunt
maken. Krijg je hem ook weer los?

Ga staan en beeld uit hoe je eruit ziet als je je heel
goed en krachtig voelt. Beeld nu uit hoe je eruit ziet als
je je angstig of zwak voelt.

Ga op zoek naar materialen waarmee je een vlot zou
kunnen bouwen. Denk je dat je deze materialen ook op
een eiland zou kunnen vinden?
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Op een onbewoond eiland ben je helemaal alleen dat
maakt je soms verdrietig. Wat zou je kunnen doen om
jezelf op te vrolijken of af te leiden op het eiland?

Waarheen kun je vluchten als er gevaar dreigt? Kies je
een plek laag aan de grond of hoog in de lucht? Of
hangt dat van het soort gevaar af?

Als er slecht weer op komst is kun je dat aan de lucht
zien, die wordt donker en de wolken kunnen sneller
verschuiven. Of aan dieren die onrustig worden. Wat
moet je doen als je onweer aan ziet komen?

Als Robinson het heel koud krijgt kan hij onderkoeld
raken en dat is gevaarlijk, want dan functioneert zijn
lichaam niet goed meer. Hoe kan hij ervoor zorgen dat
hij het niet te koud krijgt?

Wist je dat het heel ongezond is om te verbranden in
de zon? Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat je
niet verbrand door de zon, als er geen zonnebrand is?

Als er een schip voorbij komt moet je op een andere
manier laten zien dat je er bent dan voor een vliegtuig.
Hoe kun je de aandacht van een vliegtuig trekken?
En van een schip?
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In gevaarlijke situaties reageren mensen door te
bevriezen, vluchten of vechten. Hoe reageer jij meestal
als je iets spannends meemaakt?

Als je alleen bent gedraag je je anders dan als je onder
de mensen bent. Hoe denk je dat jij je zou gedragen op
een onbewoond eiland?

Aan voetafdrukken kun je zien dat er niet lang geleden Als je drie dingen mee mocht nemen naar het eiland,
nog een mens of dier in de buurt is geweest. Wat zou je wat zou dat dan zijn? Waarom kies je deze dingen?
doen als je een verse voetafdruk van een mens zou
vinden op een onbewoond eiland?

Zou je tegen jezelf praten als je op een onbewoond
eiland zat? Zo ja, wat voor dingen zou je dan met jezelf
bespreken?

Niet ieder mens voelt zich in dezelfde omgeving het
prettigst omdat smaken verschillen. Als jij zelf het
eiland kon bepalen waarop je strandde, hoe zou dit er
dan uit zien?
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Nederlanders douchen gemiddeld 9 minuten per keer.
Hoe zou jij een douche maken op een onbewoond
eiland?

Er zijn mensen die als vakantie naar een survival kamp
gaan. Wat leren en doen ze allemaal tijdens zo’n
vakantie?

Als je iets maakt is het belangrijk dat je weet welke
materialen je daar het beste voor kunt gebruiken. Waar
moet je op letten als je een vlot wilt bouwen dat echt
blijft drijven?

Robinson leert zichzelf verschillende soorten knopen te
leggen, die ieder in een andere situatie handig kunnen
zijn. Noem zoveel mogelijk soorten knopen op die je
kent.

Je kunt zowel van dierenharen als van planten kleding
maken. Noem wat dieren (huiden of haren) en planten
waarvan je kleding zou kunnen maken.

Door gebruik te maken van slimme technieken kun je
zwaardere dingen tillen dan je alleen met je blote
handen zou kunnen. Bedenk een manier om iets heel
zwaars omhoog te kunnen liften.
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