Groep 5/6
Wat heb je
nodig?
internet, pen,
tekenspullen,
schaar,
printblad

De das en zijn
burcht

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen of in
een groepje

Je leert meer over dassen
en waar ze wonen.

Onderzoek
van Janouk

Ga naar www.wwf.nl/bron
1. Klik op: Les 55: ‘De das en zijn burcht’.
2. Bekijk de video over een dassenburcht. Zo kom je
erachter hoe dit dier leeft.

Lees het nieuwsbericht
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Dassen zijn gewoontedieren.
Zo lopen ze bijvoorbeeld
altijd over dezelfde paden.
Een das graaft zelf een
burcht. Hierin verblijven ze
met hun familie. Meestal
bestaat een familie uit 3 of 4
volwassen dassen.
In de burcht zijn
verschillende kamers en
soms heeft een burcht wel
tien ingangen.
Dassen hebben een
territorium. Dat is een gebied
waarin ze de baas zijn en
geen andere dassen toelaten.
In februari en maart worden
de jongen van de das
geboren. Meestal krijgen
dassen tussen de 1 en 5
jongen.
Dassen zijn alleseters en
kunnen niet goed jagen. Ze
maken teveel lawaai om
een dier te vangen. Daarom
eten ze voedsel dat ze
makkelijk kunnen vinden,
zoals regenwormen, eikels en
bosvruchten.
Teken een
dassenpoot bij
de weetjes die
je al kende!

De dassenburcht
Geef antwoord op de vragen.
a. Waarom hebben dassen een burcht?

b. Welke dieren die soms onder de grond
leven ken je nog meer? Teken er twee.
c. In het nieuwsbericht van opdracht 2 wordt
duidelijk dat organisaties het niet eens zijn
met de beslissing van de
provincie. Wat is jouw mening?

Aandacht voor de das
De das is een best schuw, maar toch een bijzonder dier.
Tijd om de dassen eens in het zonnetje te zetten! Je
gaat een stropDAS maken.

Tip!

Gebruik hiervoor het printblad. Daar vind je de vorm
van een stropdas. Knip deze uit.
Versier de voorkant met een mooie tekening of kreet
waardoor je aandacht vraagt voor de das. Op de
achterkant schrijf je weetjes over dassen. Hiervoor
kun je op internet of in de schoolbieb zoeken.

Laat jouw das zien aan een paar klasgenoten.
Vergelijk de weetjes. Heb je een te gek weetje van
een klasgenoot gehoord? Probeer deze er dan nog
bij te schrijven.

To
e

Bekijken

Als je nog niet klaar bent met de dassen.
Zoals je hebt geleerd zijn dassen niet de enige dieren die
gangenstelsels maken onder de grond. Mieren doen dit bijvoorbeeld
ook. Kies een diersoort dat gangenstelsels maakt. Probeer zo’n
gangenstelsel na te tekenen en schrijf er weetjes bij over dit dier.
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Moeten alle dieren die
bedreigd zijn beschermd
worden?
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Maak met een perforator gaatjes
bovenin jouw das en hang er een
touwtje doorheen. Zo kun je jouw
das ook echt omdoen!
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