Groep 7/8
Nodig:
Internet, pen
tekenspullen,
computer of
schrijfpapier

Films over
de natuur

Tijd:
30 minuten
Werkwijze:
Alleen of met
z’n tweeën

Je vertelt een belangrijke
boodschap die past bij een
natuurfilm.
Onderzoek
van Janouk

Filmen
Al bijna 150 jaar maken mensen films. Van de
natuur en wilde dieren bestaan ontzettend veel
films.
a. Kijk jij graag naar films en video’s over de natuur?

.

David Attenborough heeft
meer dan 100 natuurfilms
gemaakt in zijn leven.

.

Hij is al zijn hele leven gek
van de natuur. Als kind
verzamelde hij stenen en
fossielen.

.

Van de serie Our Planet
zijn 8 afleveringen van 50
minuten gemaakt.

.

Maar hier hebben 600
mensen wel wel 3.500 dagen
voor moeten filmen, in 60
verschillende landen!

.

Soms wachten filmmakers
dagenlang op 1 plek om
een paar seconden beeld te
krijgen. Van bijvoorbeeld een
leeuw die een prooi vangt.

.

Vroeger gingen natuurfilms
vooral over bijzondere
dieren. Nu worden er ook
films gemaakt die laten zien
dat het slechter gaat met
de aarde, door bijvoorbeeld
klimaatverandering of de
plastic soep.

Ja / Nee, want:

b. Stel, jij mag 1 dier of 1 plek in de natuur filmen.
Wat zou je dan filmen? 					
Maak er een kleine tekening van.

Ga naar www.jeugdjournaal.nl
1. Zoek rechtsboven met het woord: ‘Bioloog’.
2. Klik op de pagina met de titel:
‘Bioloog (van 94 jaar!) verbreekt Instagram-record’.
Bekijk het filmpje en lees de tekst.

Zet een rondje
om iets dat je
al wist.

Jouw mening
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Het is belangrijk dat je in natuurfilms ook
leert hoe je de natuur zelf kunt helpen.
Eens

Oneens

Filmmakers gebruiken soms
robot-dieren. Hierin zit een
camera verstopt.
Zo hoeven ze zelf niet
dichtbij te komen.
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Voice-over
Ga naar www.wwf.nl/bron en klik op: 			
‘Les 40: Films over de natuur’, en bekijk de video.

Weetjes / aantekeningen

Je ziet een deel van een natuurfilm, maar er wordt
nog niks bij verteld.

Verzin zelf een voice-over bij de video. Met die
voice-over beschrijf je wat er gebeurt. Typ het op
de computer of schrijf het op papier. Bedenk goed
welke boodschap je mee wil geven in het verhaal.
TIP: De video speelt zich af op de Afrikaanse savanne. Je ziet een
aantal diersoorten. Zoek weetjes op over deze dieren en vertel
hierover. Zo wordt jouw voice-over interessanter!

Voordragen
Bespreek met je juf of meester hoe jullie de voiceovers gaan bespreken. Het kan bijvoorbeeld voor de
klas, maar ook in je groepje. Vergelijk dan of jullie
veel overeenkomsten hebben.
TIP: Let op je uitspraak en de emotie tijdens het praten. Door te
wisselen in manier van praten zorg je voor een goeie voice-over.

Als je nog niet klaar bent met natuurfilms
Maak met een smartphone een heel kort natuurfilmpje van iets
uit de buurt: een insect of een plant.

Toekomst-tip
van Janouk
Als je een film gaat
kijken, kies dan voor
een natuurfilm!
Let dan ook op
de voice-over.
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David Attenborough staat bekend om zijn voiceovers, daardoor horen de kijkers interessante
weetjes en snappen ze waar de film over gaat.

