
MICROSCOPISCHE SUPERHELDEN
met natuurlijke materialen

Ontdek de microscopische wereld van bacteriën, insecten of microben! In het water, bos, 
de keuken of je bed, overal leven microscopische dieren. Deze diertjes hebben allemaal 
gemeen dat ze heel erg klein (soms maar 0,03 mm) zijn. De verschillen zijn wel enorm; de 
een heeft tentakels, de ander maar één oog, sommige van hen bestaan maar uit één cel 
terwijl anderen tot wel zeshonderd keer hun eigen lichaamsgewicht aan bloed op kunnen 
zuigen. Al deze diertjes zijn belangrijk voor ons ecosysteem. Sterker nog, zonder deze 
kleine superhelden kan de mens niet leven. Een goede reden om ze eens in de spotlight 
te zetten! 

Teken een eigen stripverhaal: wat maken deze kleine organismen allemaal mee? En hoe 
redden ze keer op keer onze aarde?
Om je even op weg te helpen hebben we hier alvast vier krachtpatsers op een rijtje 
gezet. Een aantal van hen zijn (te) goed voor deze wereld en anderen hebben wel heel 
bijzondere superkrachten. Normaal gesproken zijn gebruiken we veel fantasie voor alles 
wat superhelden kunnen, maar bij deze diertjes gaat dat helemaal vanzelf! 

1. In het bos leeft de Mosmijt, deze komt voor in de 
bosgrond en helpt met het verteren van de bladeren die 
vallen in de herfst. De Mosmijt vormt daarmee de grondlaag 
‘humus’. Deze grondlaag is heel vruchtbaar en belangrijk 
voor de groei van planten waar wij weer van kunnen eten. 
Dankjewel supermosmijt!

2. Plankton is een verzamelnaam voor alle 
kleine superhelden in die in het water leven. 
Ze zweven meestal mee op de stroom van het 
water. Tussen dat plankton zit ook de kiezelwier. 
Kiezelwier is een klein eencellig plantje van maar 
0,04 millimeter dat leeft op zonne-energie. Goed 
voor het milieu! Kiezelwieren zijn onmisbaar want 
ze zijn een belangrijke voedselbron en produceren 
bijna de helft van de zuurstof die wij inademen. 

Een pluim voor deze superkiezelwier! 



Benodigdheden/ingrediënten
• Boeken over bacteriën en microben 
 (zie ook de documentatielijst 
 in de Starterskit op 
 www.coda-apeldoorn.nl/starterskit) 
• Potlood en papier
• Kleurpotloden of stiften
• Microscoop en toebehoren 
• Stripbladzijde-sjabloon

3. Het beerdiertje is een echte superheld. Hij komt 
bijna overal ter de wereld voor, van de zeebodem tot aan 
de hoogste bergtoppen. Het beerdiertje is namelijk heel 
goed in overleven. Als de levensomstandigheden heel 
slecht zijn, gaat het beerdiertje in een soort winterslaap. 
Soms verliezen ze dan wel 99% van hun lichaamsvocht. 
Op die manier zijn ze bestand tegen hele hete 
temperaturen, hoge druk of een gebrek aan zuurstof. Ze 
kunnen zelfs overleven in het vacuüm van de ruimte. Een 
echte vedette, dit beerdiertje!

4. De zoetwaterpoliep is een angstaanjagende 
carnivoor die leeft in stilstaand water. Deze poliep heeft 
allerlei superkrachten. Zo heeft hij heeft hij priktentakels 
waarmee hij zijn prooi vangt en klampt (kleeft) hij zich vast 
aan planten met zijn kleefvoet. Als op kers op de taart: 
wanneer zijn lichaamsdelen worden afgehakt kan hij deze 
weer aan laten groeien. Een echte superheld met bijzondere 

krachten!


