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De das en zijn burcht

wonen.
Tijd: 30 minuten.
Benodigdheden: Internet, pen, tekenspullen,
schaar, printblad, perforator, touwtje.
Werkwijze: Alleen of in een groepje.

Opdracht 1

De video komt van Schooltv en kunnen kinderen zelf raadplegen door naar wwf.nl/bron te gaan.
Praat eventueel na over de video. Wat wisten de kinderen al en wat nog niet?
Opdracht 2

Lees het verhaal eventueel samen. Het is gebaseerd op een echt nieuwtje uit februari 2021.
Diverse media schreven erover, waaronder de NOS.
Opdracht 3

Lees de weetjes eventueel samen en ga erover in gesprek. Weten de kinderen nog meer over
dassen? Maak eventueel een mindmap op het bord.
Opdracht 4

a. De burcht is als een huis voor een dassenfamilie, vol met verschillende kamers. Ze slapen
en schuilen er en de jongen worden er grootgebracht.

b. Een aantal dieren die ook soms onder de grond leven zijn: mieren, vossen, konijnen en
mollen.

c. Ga samen in gesprek over vraag c. Benader het vanuit meerdere partijen. Dus vanuit de
dassen, maar ook vanuit mensen die een huis nodig hebben, maar zijn daar ook andere

oplossingen voor te verzinnen? En moeten we alleen dieren die met uitsterven worden
bedreigd goed beschermen?
Opdracht 5

Laat de kinderen eerst hun weetjes en feitjes uitschrijven, voordat ze beginnen aan het

versieren van de stropDAS. Zijn jullie klaar? Zorg dan dat de stropdassen een mooie plek in het

lokaal krijgen of organiseer een dag waarop jullie allemaal deze stropDAS omdoen. Het kan leuk
zijn om gaatjes in de das te maken en deze dan door een touwtje om te hangen.
Opdracht 6

Bespreek het eventueel klassikaal na. Denken kinderen nu anders of de das?
Toekomst-vraag

Blik eventueel terug op opdracht 4. Hoe zien kinderen de relatie tussen dier en mens?
Aanvullende opdracht

Het tekenen kan ook op een groot vel a2/a3 papier.

