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Docentenhandleiding ‘Slakkeneiland’
Een wetenschapper spoelt aan op een eiland en merkt op dat er veel verschillende slakken voorkomen op
het eiland. De wetenschapper besluit nauwkeurig te observeren welke milieuomstandigheden een effect
hebben op de verschillende slakken.
Doel van het spel
De speler die als laatste overblijft met slakken is door natuurlijke selectie de winnaar.
Spelopzet
De ideale groepsgrootte ligt rond 5 spelers (min. 4 tot max. 7 lln. per groep).
Wetenschapper (1 leerling)
Slakkenspelers (overige leerlingen)
Zeszijdige dobbelsteen
Zeszijdige dobbelsteen
Tienzijdige dobbelsteen
Slakkenkaarten 1 t/m 8
Referentiekaart
De wetenschapper is de spelleider en ziet toe op het naleven van de spelregels.
De slakkenspelers leggen alle 8 kaarten open voor zich op tafel, zodat elke speler kan kijken welke kaarten
andere spelers nog over hebben.
Spelverloop
1. Struggle for life:
De wetenschapper werpt met de zeszijdige dobbelsteen. Deze worp bepaalt de drempelwaarde. De
slakkenspelers werpen vervolgens ook eenmalig.
- Gooit een slakkenspeler lager of gelijk, dan zal de slakkenspeler mee moeten doen aan ‘survival of the
fittest’.
- Elke slakkenspeler die hoger gooit dan de wetenschapper is deze ronde veilig.
2. Survival of the fittest:
De wetenschapper werpt met de tienzijdige dobbelsteen. Op basis van deze worp zal een gebeurtenis
plaatsvinden die correspondeert met de evenementenlijst. Op sommige tienzijdige dobbelstenen is de ‘10’
vervangen door de ‘0’.
De slakkenspelers zullen vervolgens één slak moeten afleggen die een dergelijk evenement niet zou
overleven. De reden van afleggen zal (kort) toegelicht moeten worden aan de groep.
Indien een speler geen slak kan afleggen, doordat al zijn overige slakken het evenement zouden kunnen
overleven, dan zal de speler niets hoeven af te leggen.
Alle spelers hebben inzicht in elkaars kaarten en mogen in discussie gaan. Als er geen overeenstemming
bereikt kan worden, dan is de stem van de wetenschapper bindend.
Afsluiting
Bespreek plenair de bevindingen van de klas. Hebben de andere eilanden andere uitkomsten? Wat kan je
leren van dit spel? Etc.
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Evenementensleutel voor docent
Evenement
1 Temperatuur laag
2

Temperatuur hoog

3

Droogte à Weinig voedsel

4

Regenseizoen à veel voedsel

5

Wormpjesziekte

6

Predator, op een boomstam

7

Predator, tussen droog gras

8

Predator, op donkere stenen

9

Predator, op kalksteen

10 Kunstmatige selectie door
wetenschapper

Bijlage bevat:
- knipblad slakken
- evenementenlijst
- referentiekaart

Stervende slakken
Lichtgekleurd
(A,B,E,F)
Donkergekleurd
(C,D,G,H)
Grote
(B,D,F,H)
Geen

Overlevende slakken
Donkergekleurd
(C,D,G,H)
Lichtgekleurd
(A,B,E,F)
Kleine
(A,C,E,G)
Allemaal

Kleine
(A,C,E,G)
Egaal of licht
(A,B,C,D,E,F)
Egaal of donker
(A,B,C,D,G,H)
Gevlekt of licht
(A,B,E,F,G,H)
Gevlekt of donker
(C,D,E,F,G,H)
Wetenschapper mag
kiezen

Grote
(B,D,F,H)
Gevlekt & donker
(G,H)
Gevlekt & licht
(E,F)
Egaal & donker
(C,D)
Egaal & licht
(A,B)
-
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Limax maximus (grote aardslak)

Limax maximus (grote aardslak)

Eigenschappen:
- klein individu
- lichtgekleurde egale huidlaag

Eigenschappen:
- groot individu
- lichtgekleurde egale huidlaag

Kaart A

Limax maximus (grote aardslak)

Limax maximus (grote aardslak)

Eigenschappen:
- klein individu
- donkergekleurde egale huidlaag

Eigenschappen:
- groot individu
- donkergekleurde egale huidlaag

Kaart C

Limax maximus (grote aardslak)

Limax maximus (grote aardslak)

Eigenschappen:
- klein individu
- lichtgekleurde gevlekte huidlaag

Eigenschappen:
- groot individu
- lichtgekleurde gevlekte huidlaag

Kaart E

Limax maximus (grote aardslak)

Limax maximus (grote aardslak)

Eigenschappen:
- klein individu
- donkergekleurde gevlekte huidlaag

Eigenschappen:
- groot individu
- donkergekleurde gevlekte huidlaag

Kaart G

Kaart B

Kaart D

Kaart F

Kaart H
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Evenementenlijst
1. De temperatuur op het eiland wordt erg laag.

2. Temperatuur op het eiland wordt erg hoog.

3. Er is een lange periode van droogte op het eiland.

4. Het regenseizoen is aangebroken op het eiland.

5. Een parasitaire worm infecteert de slakken.

6. Een predator vindt slakken op een boomstam.

7. Een predator vindt slakken tussen droog gras.

8. Een predator vindt slakken tussen donkere stenen.

9. Een predator vindt slakken op kalksteen.

0/10. De wetenschapper vangt slakken voor een experiment.
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Referentiekaart voor de wetenschapper

Referentiekaart voor de wetenschapper

