Groep 7/8
Wat heb je
nodig?
Internet, pen,
tekenspullen,
printblad
stripverhaal

Oeroude
overlever: de
zeeschildpad

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen

Je leert waardoor
zeeschildpadden bedreigd
worden.

Onderzoek
van Janouk

Wat weet je al?
Vul deze mindmap aan met alles dat je al weet
over zeeschildpadden.

.

De schildpad stamt uit de
tijd van de dinosauriërs, zo’n
tweehonderd miljoen jaar
geleden. Eerst leefden ze
alleen op het land, later ook
in zee.

.

Er bestaan 7 soorten
zeeschildpadden. De
lederschildpad is de grootste,
hij kan 2,4 meter lang
worden.

.

Zeeschildpadden eten van
alles: kwallen, krabben,
zeegras en inktvissen.

.

Zeeschildpadden zijn
allesbehalve sloom! Als
het moet kunnen ze wel 30
kilometer per uur zwemmen.

.

Sommige zeeschildpadden
worden ouder dan 100 jaar.

.

Ook in de Middellandse Zee
leven zeeschildpadden.

Teken een
schildpadje bij
iets dat je al
wist.

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

In de problemen
Bij 2 heb je gelezen dat de eieren van de zeeschildpadden worden gestolen. Schrijf
nog 3 andere bedreigingen hieronder op. Misschien weet je ze al, anders mag je op
internet zoeken.

Soort bedreiging

Soort bedreiging

Soort bedreiging

Kies 1 bedreiding en schrijf op waarom dit erg is voor de zeeschildpad.

Oplossing

Kladblokje voor
mijn oplossingen

Bij 4 heb jij onderzocht waar zeeschildpadden nog meer
last van hebben. Kies één van deze bedreigingen.
Verzin een oplossing voor deze bedreiging. Vervolgens
verplaats jij je in een zeeschildpad. Waardoor word je
bedreigd? En hoe zal het zijn als de oplossing er is? Vertel
dat in de vorm van een stripverhaal.
Gebruik hiervoor het printblad. Teken er op de achterkant
nog vakjes bij als je jouw verhaal langer wilt maken.

TIP: Humor en hoofdpersonen gebruiken in een
stripverhaal helpt!

Laten lezen
Ruil jouw stripverhaal met die van een klasgenoot
die een andere bedreiging had gekozen. Lees elkaars
verhaal en geef aan wat je er goed aan vindt.

Als je nog niet klaar bent met de zeeschildpad.
Maak een paspoort met een tekening van 1 soort zeeschildpad.
Verzamel zoveel mogelijk weetjes als je kunt!

Toekomst-vraag
van Janouk
Zeeschildpadden
zijn oeroud! Maar
zullen ze alle
bedreigingen van nu
ook overleven?
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TIP: Probeer de zeeschildpadden jouw oplossing te laten
uitleggen in het stripverhaal.

Printblad
Teken hier jouw stripverhaal.

