Groep 7/8
Dit heb je nodig:
Internet,
tekenspullen,
vel papier

De koning van
de savanne

Tijd:
30 minuten
Werkwijze:
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert waarom we leeuwen
moeten beschermen.

Onderzoek
van Janouk

Etenstijd!
Een leeuw is een echte vleeseter. Weet jij welke
dieren op zijn menu staan? Teken er minstens twee.

.

Het verschil tussen een
mannetjesleeuw en een
vrouwtjesleeuw kun je
makkelijk zien. Een mannetje
heeft een flinke haardos
op zijn kop en in zijn nek:
manen.

.

Een mannetjesleeuw eet
soms wel 30 kilo vlees in één
maaltijd. Daarna zit hij ook
wel vol voor een paar dagen.

.

Soms slaapt een leeuw wel Z
Z
20 uur per dag.
Z

.

Waarom wordt een leeuw ook wel
‘koning van de dieren’ genoemd?

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op ‘Les 61: De koning van de savanne’.
2. Lees het verhaal over leeuwen.

Het harde brullen van een
leeuw kun je tot wel acht
kilometer verderop horen.

.

Ooit leefden er ook leeuwen
in Europa en Azië, nu alleen
nog in Afrika en een paar in
India.

.

Omdat de leeuw aan de top
van de voedselpiramide
staat, heeft hij geen
vijanden in de natuur.

.

De grootste vijand van de
leeuw is de mens.
Teken een
pootafdruk
bij iets dat
je nog niet
wist.

Steeds minder leefgebied
Vroeger hadden leeuwen een groot gebied om in te leven. Hier staat het uitgebeeld in het
lichtgroene rondje. Het donkergroene rondje komt overeen met het gebied waar ze nu nog
kunnen leven. Dat gebied is wel tien keer zo klein als vroeger.
a. Er zijn steeds minder leeuwen op de wereld. Dat komt
door jacht, maar ook door afname van het leefgebied.
Hoe kan het dat het aantal leeuwen minder wordt, als
het gebied kleiner wordt?

b. Minder leeuwen betekent ook gevolgen voor andere
dieren en zelfs voor planten. Waarom is dat zo?
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Leeuwenkunst
Tijd om de koning van de dieren eens goed in het
zonnetje te zetten! Werk samen met een
klasgenoot.
Maak een kunstwerk over de leeuw. Maar let op: tekenen is
verboden! Het kunstwerk moet bestaan uit woorden
die de leeuw omschrijven. Je mag ook nieuwe weetjes over de leeuw of
bijvoorbeeld de bedreigingen in het kunstwerk verwerken. Hier zie je een
voorbeeld van de dolfijn.
Bedenk eerst welke woorden en weetjes goed passen bij een leeuw.
Bedenk eerst welke woorden goed passen bij een leeuw. Kies ook voor
verschillende mooie kleuren (of werk met wasco op zwart papier).

Je kunt ook alleen de kop van een leeuw
maken met woorden!

Bekijken
Bekijk de kunstwerken van je klasgenoten. Welke
woorden en kleuren hebben zij gebruikt? Hang de
kunstwerken op een mooie plek in het klaslokaal.
Als je nog niet klaar bent met leeuwen.
Je kunt leeuwen ook tot leven wekken met een telefoon of
tablet met camera. Als je op Google zoekt met het woord ‘leeuw’
verschijnt daar een knop met ‘Weergeven in 3D’.

Toekomst-vraag
van Janouk
Hoe kunnen we
mensen vertellen
dat er betere
medicijnen zijn
dan medicijnen
gemaakt van
leeuwen?
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Tip

Teken eerst de vorm van een leeuw, zodat je
goed binnen de lijntjes kunt schrijven.

