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

Opgelet,
indringers!

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert waarom dieren niet
zomaar overal kunnen leven.

Onderzoek
van Janouk

Nederland
Niet alle dieren kunnen in Nederland overleven. Voor
sommige dieren is het bijvoorbeeld te koud en voor
andere dieren te warm.
a. Schrijf in het kaartje van
Nederland vijf dieren op die
volgens jou echt in Nederland
thuishoren.

b. Welke dieren horen hier zeker niet?
Schrijf vijf dieren buiten het kaartje op.

Ga naar jeugdjournaal.nl
1. Zoek rechtsboven met het woord ‘wasbeer’.

.

Exoten zijn dieren of planten
die oorspronkelijk niet in een
land thuishoren, maar er door
mensen zijn gekomen.

.

Dieren die eigenlijk niet
in een land horen, kunnen
gevaarlijk zijn voor andere
dieren, de natuur, of voor
mensen!

.

Soms worden dieren naar een
land gehaald om plaagdieren
te bestrijden. Zoals de
mangoest.

.

Dat roofdier moest op
tropische eilanden ratten
bestrijden. Dat deed hij
goed, maar hij zorgde er ook
voor dat vogels en reptielen
uitstierven op de eilanden.

.

Het komt ook voor dat
dieren terugkomen in een
land waar ze al eerder
leefden, zoals de wolf in
Nederland. Dat is dan geen
exoot.

2. Klik op: ‘Dierenarts schiet verdovingspijltje in
chillende wasbeer’.
3. Bekijk het filmpje en lees het artikel.
Een paar dagen later werd er nog een
wasbeer gevonden in Vught in een
kippenhok.

Welke
weetjes wist
jij al? Zet er
een rondje
omheen.

Mening
Je hebt het filmpje gezien. Geef antwoord op de vragen.
a. Waarom vangen ze de wasbeer uit het filmpje?

b. Wat vind je daarvan?

Een grote indringer in Nederland?
Kies een van deze drie dieren en kleur het dier in:

Olifant

Tijger

Orang-oetan

Over dit dier ga je een verhaaltje bedenken.
Stel je voor dat dit dier in Nederland zou wonen. Gaat dat goed of geeft dat problemen?
Teken dit op een grappige manier op een vel papier. Bijvoorbeeld als een stripverhaal of
als een tekening.
Jouw verhaal moet duidelijk maken dat niet ieder dier overal kan leven of thuishoort.
Laat duidelijk zien waarom dat zo is.

Bespreken

Cijfer:

Omdat:

Als je nog niet klaar bent met indringers.
Wil je nog meer leren over exoten? Zoek op Schooltv.nl naar:
‘Amerikaanse kreeften’. Bekijk het filmpje en doe een
mini-onderzoek naar dit dier.

To
e

Naam klasgenoot:

ag van Ja
t-vra
no
s
m
uk
o
k
Wie moet bepalen of een
dier wel of niet mag
wonen in een land?

Les 60 (5-6) - 12-04-21 | © Fotografie: Shutterstock

Laat je tekening zien aan een klasgenootje met een ander dier. Geef de tekening
van je klasgenoot een cijfer van 1 tot 10 en vul het in.

