Groep 5/6
Wat heb je
nodig?
Internet, pen,
tekenspullen,
papier of
computer

Echte
overlever: de
zeeschildpad

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen

Je leert waardoor
zeeschildpadden bedreigd
worden.

Onderzoek
van Janouk

Wat weet je al?
Deze les gaat over zeeschildpadden! Vul het
paspoort in.

.

De schildpad komt uit
de tijd van de dino’s.
Tweehonderd miljoen jaar
geleden leefden ze alleen op
het land, maar later ook in
zee. Zo ontstonden dus de
zeeschildpadden.

.

Er bestaan 7 soorten
zeeschildpadden. De
lederschildpad is de grootste,
hij kan bijna 2,5 meter lang
worden. Meet dat maar eens
op!

.

Zeeschildpadden eten vooral
kwallen, krabben, inktvissen
en soms ook zeegras.

.

Zeeschildpadden kunnen
veel sneller zwemmen
dan mensen. Ondanks dat
mensen soms denken dat ze
sloom zijn.

.

Sommige zeeschildpadden
worden ouder dan 100 jaar.

.

In Europa leven ook
zeeschildpadden.
Bijvoorbeeld dichtbij
Griekenland.

Paspoort Zeeschildpad
Zo zie ik eruit

Hier leef ik

Dit eet ik
Dit is bijzonder aan mij

Ga naar www.wwf.nl/bron
1. Klik op: ‘Les 48: Oeroude overlever: de
zeeschildpad’
2. Lees het verhaal over eieren van de zeeschildpad.

Teken een
schildpadje bij
iets dat je al
wel wist.

Veel problemen
Eieren van zeeschildpadden worden dus vaak gestolen. Maar er zijn nog meer
bedreigingen. Lees de tekstjes over de bedreigingen.
Plastic
Mensen gooien rotzooi op het strand of in de zee. Voor de zeeschildpadden geen goed nieuws: zij denken
dat plastic tasjes kwallen zijn en eten ze op. Daardoor worden de dieren ziek of gaan ze dood.

Druk op het strand
Sommige stranden zijn te druk of volgebouwd met hotels of huizen. Een vrouwtje durft haar eitjes dan
niet te begraven in het zand.

Klimaatverandering
Of een schildpad een jongetje of meisje wordt, hangt af van de temperatuur. Bij warme temperatuur
komen er meer vrouwtjes uit de eieren. Is het kouder, dan meer mannetjes. Als de aarde dus meer
opwarmt zorgt dat voor problemen.

Visserij
Zeeschildpadden komen vast te zitten in grote netten van vissersboten.

Welke bedreiging moet volgens jou als eerste aangepakt worden? Zet daar een kruisje
bij. Welke oplossingen zijn er? Schrijf op waar je allemaal aan denkt.

Oplossing
Bij 4 heb je al nagedacht over een oplossing voor de
zeeschildpad. Daar ga je nu mee verder.
Maak een infographic over jouw oplossing. Een infographic
geeft met plaatjes en opvallende teksten informatie.
Op die manier is jouw idee voor iemand anders meteen
duidelijk. Pak een vel papier (of maak het op de computer).
Geef jouw oplossing een naam en maak het duidelijk met
tekeningen of plaatjes. Teken bijvoorbeeld hoe vervelend
de bedreiging nu is voor zeeschildpadden, maar ook hoe
jouw oplossing daartegen gaat helpen!

Deze moederschildpad ging
terug naar haar geboorteplek,
maar daar is nu een vliegveld.
Ze legde haar eitjes op de
landingsbaan…

TIP: Probeer er ook weetjes bij te schrijven over de bedreiging.
Waarom is het slecht voor de zeeschildpad?

Laten zien
Ruil jouw infographic met een klasgenoot die een
andere bedreiging had gekozen. Bekijk die van elkaar
en vertel wat je goed vond aan de infographic van de
ander!
Als je nog niet klaar bent met de zeeschildpad.
Bij de bron van 2 ben je te weten gekomen hoe mensen de
dieven opsporen die schildpadeieren stelen. Maak daar een
stripverhaal van 6 plaatjes over. Hoe gaat de achtervolging? En
hoe eindigt het verhaal?

Toekomst-vraag
van Janouk
Zeeschildpadden zijn
oeroud, maar worden
nu bedreigd. Gaan ze
door mensen echt
uitsterven?
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TIP: Zoek op internet naar voorbeelden van een infographic!

