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Help de Noordzee!

Nederlandse natuurgebied: de Noordzee!
Tijd: 30 minuten.
Benodigdheden: Internet, pen, tekenspullen,
printblad.
Werkwijze: Alleen.

Opdracht 1

Voorbeelden van ‘wist-je-datjes’: in de Noordzee komen riffen met anemonen voor; er leven

grote krabben en kreeften; er zwemmen haaien en roggen en prachtig gekleurde vissen rond.
Opdracht 2

De bron is een podcast van het Wereld Natuur Fonds en die is hier te vinden. Praat er eventueel
over na en sta stil bij lastige woorden of begrippen.
Opdracht 3

Lees de weetjes eventueel samen.
Opdracht 4

Deze opdracht verwerkt de stof die kinderen bij opdracht 2 hebben gehoord. Laat hen in hun

eigen woorden opschrijven hoe wij de vriendschap met onze Noordzee weer kunnen herstellen.
Ook kunnen ze uit het verhaal van Emilie opmaken wat het belang is van veel leven in de zee.
Het wegnemen van bedreigingen als sleepvisserij en olieboringen kan bijvoorbeeld al helpen.
Ook is het zo dat door het herstel van de schelpdierbanken de biodiversiteit stijgt, wat ook
weer goed is voor de visserij!
Opdracht 5

Bij deze opdracht gaan kinderen aan de slag met het bedenken van een wens voor de Noordzee.
De wens is bedoeld om de band tussen de mensen en dit mooie natuurgebied te herstellen. Laat
hen de schelp versieren met tekeningen van het leven in de Noordzee.
Opdracht 6

Leg alle schelpen bij elkaar, zo heeft de klas een prachtig eigen rif gemaakt. Maak een foto voor
Emilie en stuur deze naar: toekomstkunde@wwf.nl
Toekomst-vraag

Bij veel mensen leeft het idee dat je voor mooie natuur altijd de grens over moet. Gelukkig is
dit helemaal niet waar! Ook Nederland heeft mooie en indrukwekkende natuurgebieden!
Aanvullende opdracht

Ark Natuurbescherming heeft veel informatie over de Noordzee, inclusief leuke visualisaties.
Gebruik deze wellicht als inspiratie voor de les!

