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Leerlingen werkblad

‘Protest met een staartje’
red moeder natuur!
Groep 3-4

De voorstelling gaat over dieren die worden bedreigd omdat de mensen niet
goed met de natuur omgaan. Helemaal onder aan het werkblad staan
tekeningen van deze dieren, die je mag inkleuren. Je mag er ook omheen
tekenen en bijvoorbeeld de walvis in de zee laten zwemmen, of de ijsbeer op
een ijsschots zetten.
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Weet je wat voor soort dier het is?
De grutto is een weidevogel
De walvis is een ………………………………..
De maki is een …………………………………..
De ijsbeer is een ……………………………..

Wat eten de volgende dieren?
De Siberische tijger eet …………………………….
De Javaanse neushoorn eet……………………………
De honingbij eet………………………………………….
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‘Protest met een staartje’
red moeder natuur!
Groep 5-6

In de voorstelling ‘Protest met een staartje’ komen een aantal
bedreigde diersoorten voor. Weet je in welk land of in welke zeeën
deze dieren leven? Je kunt het antwoord misschien opzoeken op
internet.
De grutto leeft ……………………………………………
De walvis …………..………………………………..
De maki ………….…………………………………..
De ijsbeer…………………………………………..
De Siberische tijger …………………………….
De Javaanse neushoorn…………………………
De honingbij …………………………………………….
Welk van deze dieren is het nationale dier van Nederland?
…………………………………………………………………………………………………………
Deze dieren worden met uitsterven bedreigd, heb je een idee waardoor dit komt?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Naast de honingbij bestaat ook de wilde bij. Ook de wilde bij wordt met uitsterven bedreigd.
Weet je het verschil tussen deze twee soorten bijen? Je kunt het opzoeken in de bibliotheek
of op internet.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Zoek op internet nog vier diersoorten op die dreigen uit te sterven.
1)…………………………………
2)………………………………
3)………………………………
4)………………………………..
Wat kunnen mensen er aan doen om dit te voorkomen?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Groep 5-6
Maak een tentoonstelling over bedreigde dieren
Verhalen over hoe slecht het gaat met sommige dieren in de wereld geven je natuurlijk niet
zo’n goed gevoel, het is fijn om er zelf iets aan te kunnen doen. Er zijn allerlei
natuurorganisaties die er hard aan werken om de omstandigheden voor de bedreigde
diersoorten te verbeteren. Zij kunnen heel goed jullie hulp gebruiken. Wat kun je zelf doen?
Maak met de klas een tentoonstelling over een of meer van de genoemde bedreigde
diersoorten uit de voorstelling. Kies (met een groepje) een dier uit, zoek foto’s en plaatjes,
maak zelf tekeningen en schrijf er teksten bij. Verzin een manier om het goed tentoon te
stellen, gebruik bijvoorbeeld kartonnen platen om alles op te plakken of maak lijsten waar
het in komt. Om je alvast te helpen is onder aan de lesbrief per diersoort een tekening die je
kunt gebruiken en verder staat hieronder ook een kleine foto en een korte tekst. Organiseer
dat ouders en leerlingen van de school komen kijken. Zet een hoge hoed neer of verkoop
kaartjes. Het geld kan gestort worden aan het Wereld Natuur Fonds.
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Over de dieren uit de voorstelling
Grutto

Limosa limosa, is de latijnse naam voor grutto.
Een grutto leeft in moerassige weilanden.Welk geluid maakt
een grutto?
http://www.natuurinformatie.nl/sites/nnm.dossiers/contents/
i000724/grutto.mp3
Zoek voor de tentoonstelling meer informatie op over de grutto.

De Kroonmaki

Kroonmaki’s leven in grote groepen in de bossen in het uiterste Noorden van Madagaskar.
Ze eten fruit en bladeren. Ze zijn overdag en in de schemering actief en verplaatsen zich vaak
over de grond. De mannetjes zijn donkerder van kleur dan de vrouwtjes. Ze hebben een
V-vormige rode tekening boven hun voorhoofd en een zwarte kruin, waardoor het lijkt of ze
een kroon op hebben. Zoek voor de tentoonstelling naar meer informatie.

De Siberische tijger

De Siberische tijger is de grootste soort van de tijgers. Het is ook een van de zeldzaamste. Er
leven nog hoogstens vierhonderd van deze jagers in het wild. Het Wereld Natuur Fonds doet er
dan ook van alles aan om deze tijgers voor uitsterven te behoeden. Deze tijgers eten zwijnen,
herten en runderen. Zoek voor de tentoonstelling naar meer informatie.

© WWF-Canon / V. Filonov
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De Javaanse neushoorn

Deze neushoorn heeft maar een hoorn (bij het vrouwtje is die
klein of zelfs afwezig) en heeft een geplooide huid. Ze eten
bladeren en twijgen. Het leefgebied van de Javaanse
neushoorn strekte zich ooit van India tot een groot deel van
Indonesië. Nu leven alleen nog in Java tussen de vijftig en de
zestig dieren en een paar in
Vietnam. Daarmee is het een van
de zeldzaamste dieren ter wereld. Behalve de jacht is vooral
het verdwijnen van het regenwoud de oorzaak van zijn
achteruitgang. Zoek zelf nog naar meer informatie over de
Javaanse neushoorn.
© WWF-Canon

Groenlandse walvis (Balaena mysticetus)

De Groenlandse walvis heeft geen rugvin en heeft de langste baleinen van alle baleinwalvissen:
350 baleinen aan elke kant van de kaak, met een lengte tot 4,30 meter. In wateren ondieper dan
30 meter filtert de Groenlandse walvis bodemslijk, waarin kleine diertjes verborgen zitten. Maar ze
halen hun voedsel ook uit het wateroppervlak, door rustig met open bek te zwemmen en zo het
microvoedsel zoals plankton uit het water te filteren. De mens vormt de grootste bedreiging voor
de Groenlandse walvis.
Zoek zelf meer informatie op over de Groenlandse walvis.

© naturepl.com / Martha Holmes / WWF
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Honingbijen

Honingbijen leven in een nest waarin ze van een vetachtige uitscheiding van hun achterlijf (was)
kunstige raten bouwen. Deze raten bestaan uit zeskantige cellen waarin de bijen voedsel opslaan
(honing en zetmeel) en jongen grootbrengen. Ze komen oorspronkelijk uit zuidelijk Azië, maar zijn
door de mensen naar Europa gebracht. Zoek meer informatie op over de honingbijen. Je kunt
eventueel ook voor de wilde bij kiezen.

© WWF-Canon / MHarvey

IJsbeer (Ursus maritimus)

IJsberen leven op drijvende ijsvelden, ijsschotsen en kustgebieden binnen de
noordpoolcirkel, waar in de zomer besdragende heide groeit en waar ‘s-winters een dik pak
sneeuw ligt. Ze leven in het kustgebied van de Noordelijke IJszee; dat zijn dus de eilanden en de
randen van het drijfijs rondom de noordpool. Zoek meer informatie op over de ijsbeer.

© WWF-NL / Hetty Kramer
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Groep 3-4 (samen lezen met de juf of meester) en 5-6
Moeder aarde, is jouw wereld!
Het is belangrijk om goed met de aarde om te gaan. Want de aarde is jouw huis, daar woon je,
loop je, fiets je en speel je. Je eet en gebruikt de producten die van de aarde afkomen. De
aarde of wereld om je heen is niet alleen belangrijk voor jezelf maar voor alle mensen, planten en
dieren die er leven. Als we goed zorgen voor de aarde zorgen we ook voor onszelf.

Afval
We produceren enorm veel afval, hiermee vervuilen we de aarde. Soms is dit afval goed opnieuw
te gebruiken. Door het gescheiden weg te gooien, papier bij papier, plastic bij plastic en glas bij
glas kan het gerecycled (opnieuw gebruikt) worden. In de meeste steden of dorpen staan
containers waar je afval gescheiden kunt weggooien. Daarmee draag je al een klein beetje bij aan
een schonere aarde.

Opdracht

Lees op internet iets over het recyclen van afval, kies een onderwerp uit, bijvoorbeeld glas of
papier en schrijf op wat er opnieuw van oud glas of oud papier gemaakt kan worden.
Houd eens een paar dagen de hoeveelheden bij die jullie thuis of op school weggooien,
maak daarvan een lijstje:
…………….. dozen papier
…………….. tassen met plastic afval
…………….. emmers met organisch afval (groente, fruit, tuinafval)
………………apparaten
……………….flessen/glas
……………….tassen met kleding of andere dingen?
Vind je dit veel, zou dit anders kunnen denk je?
……………………………………………………………………………………………………………………
Vraag aan je ouders of de school of ze het afval willen scheiden en help hen hierbij!
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Plastic tasjes en verpakkingen
De supermarkten zijn gestopt met het gratis weggeven van plastic tasjes, je kunt ze nu alleen
nog maar kopen. Het is de bedoeling we minder plastic gebruiken en weggegooien zodat het
milieu (de omgeving waarin we leven) minder wordt vervuild.
Kun je iets anders bedenken dan plastic tasjes of plastic verpakkingen, om boodschappen in
te vervoeren of in te verpakken? Iets dat beter voor het milieu is?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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Groep 5-6
Schrijf een (fantasie) verhaal

Schrijf een (fantasie) verhaal over jouw lievelingsdier dat in het wild leeft (zoals giraf, zebra of
leeuw) en maak er een tekening bij. Maak van alle verhalen van de hele klas een mooi
boekje. Lees de verhalen aan elkaar voor.
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Fles

Watten

Vies water Stenen/Grind

Voor alle groepen
Voorbereiding:
Knip eerst de onderkant van de fles er af en zet het overige deel ondersteboven op het
afgeknipte stuk. Doe achtereenvolgens de watten, zand en grind in de fles, zodat je
drie lagen krijgt.
Nu kun je het vuile water bovenin de waterzuivering gieten. Even wachten…en het
water komt er een stuk schoner uit!
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Zelf een vogelhuisje maken (Voor alle groepen)
Neem een melkpak (literpak) en maak dat goed schoon van binnen. Maak dan twee grote
gaten in de zijkant- en van het pak, vlak boven de onderkant. Zorg dat je minimaal een centimeter
van de randen blijft omdat anders het pak te slap wordt (vraag hulp van de juf of meester want het
kan gevaarlijk zijn).Maak ook de bovenkant goed dicht en gebruik hier bijvoorbeeld een niettang
voor. Maak een mooi gaatje bovenin zodat je het voederhuisje straks kunt ophangen. Nu ga je het
pak helemaal goed verven. Ook de binnenkant. Gebruik bijvoorbeeld twee kleuren, maar je kan
het pak natuurlijk ook versieren en beplakken.Als je wilt dat het vogelhuisje wat langer meegaat
kun je het ook lakken of met plakplastic bedekken. Doe het lakken buiten in verband met de
gevaarlijke stoffen van de lak (of vraag het aan de juf of meester). Doe een touwtje of een
ijzerdraadje door het gaatje aan de bovenkant en zorg dat je het huisje kan ophangen. Na het
drogen kun je het huisje buiten ophangen met natuurlijk vogelzaad erin of stukjes brood. Dan maar
wachten tot de vogels het gevonden hebben. Wees niet bang als ze niet vlug komen. Het kan
soms wel een week duren voordat de vogels de plek hebben gevonden.
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Voor alle groepen
Een liedtekst uit de voorstelling om alvast te oefenen

Red de natuur!
Ze jagen op ons, kappen ons bos
Vervuilen ons water, wij zijn de klos
Bloemen en planten vol giftige troep
De mens moet luisteren naar ons geroep
We willen een leven, net als de mens
Zijn zij soms doof? Ze zien geen grens
Lucht, water, land, een bloemetjeszee
Vervuiling foei! Is het nu eindelijk NEE!
Refrein
Stop de vervuiling, red de natuur
Stop de vervuiling en leef weer puur!
Stop de vervuiling, red de natuur!
Stop de vervuiling, nu binnen ‘t uur
Stop de vervuiling nu binnen één uur!

We willen een leven, net als de mens
Zijn zij soms doof? Ze zien geen grens
Lucht, water, land, een bloemetjeszee
Vervuiling foei! Wij zeggen NEE!
We zeggen NEE NEE!
Wij zeggen, NEE NEE NEE NEE!
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