Groep 5/6

1 is het
15 mei 202
Op zaterdag
zee!
rd
oo
N
de
de Dag van

Praten met de
zee

Wat heb je
nodig?
Internet, pen,
tekenspullen,
printblad
chatgesprek
Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert waarom een
schrijfster de Noordzee een
stem wil geven.
Onderzoek
van Janouk

De Noordzee
a. Hier zie je een kaartje van Nederland en de
Noordzee. Welke provincies grenzen aan de
Noordzee? Schrijf het op:
N
O
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Z
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b. Is de Noordzee volgens jou natuur?
Leg je antwoord uit.

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op: Les 62: ‘Praten met de zee’.
2. Bekijk het filmpje van Arita.
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In de Noordzee leven wel 200
verschillende soorten vissen.
Zoals haringen, makrelen en
garnalen.

.

Maar ook dolfijnen,
walvissen, haaien, roggen en
orka’s komen in de Noordzee
voor.
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Op sommige plekken
is de Noordzee wel 200
keer dieper dan een groot
zwembad.
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Op de bodem van de
Noordzee ligt veel afval.

.

Bijvoorbeeld oude visnetten.
Of plastic afval van mensen.
Dit afval stroomt vaak via de
rivieren naar de zee. Daarom
is het belangrijk om je afval
op te ruimen.
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Het is druk op de Noordzee.
Ieder jaar varen er wel
250.000 schepen door de
Noordzee.
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Ze komen dan vaak aan in
Rotterdam. Daar is een grote
haven.
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Heb jij weleens
gezwommen in
de Noordzee?
Ja

Nee

Hoe gaat het?
Zoals Arita bij 2 vertelde, wil ze de Noordzee een stem geven, omdat mensen de zee
soms alleen zien als plek waar je goed iets kunt bouwen.
Wat zou de Noordzee antwoorden als we zouden vragen ‘Hoe gaat het?’

In gesprek
Kies een dier dat in de Noordzee leeft. Pak het printblad erbij.
Op het printblad zie je een leeg gesprek.
Teken jouw dier in het rondje boven het gesprek en schrijf de naam ernaast.
Jij gaat in gesprek met jouw dier. Bedenk een vraag die je wilt stellen. Schrijf deze op in
het eerste vakje aan de rechterkant. Dan geef je namens jouw dier een antwoord. Het
antwoord mag je zelf verzinnen. Het kan iets grappigs zijn, maar het mag ook gaan over
het leven in de Noordzee of de problemen die er zijn.

Hoi dolfijn!
Wat ga je vandaag doen?
Een heerlijk visje eten en
even lekker uitrusten!
Eet smakelijk! Lukt dat
uitrusten een beetje op zee?

Werk je in tweetallen?
Kies dan voor 1 iemand
die de vragen stelt en 1
iemand die antwoord geeft
namens het dier.

Helpen
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De taalmachine van Arita leert van teksten en
vragen die over de Noordzee en zeedieren gaan. Jullie
kunnen haar ook helpen door jullie gesprekken op te sturen.
Doe dat samen met de juf of meester. Maak foto’s van
de printbladen en stuur ze naar toekomstkunde@wwf.nl.
Namens Arita en de Noordzee: bedankt!
Als je nog niet klaar bent met de Noordzee.
Zoek op internet naar weetjes over het dier dat jij hebt gekozen bij 5.
Maak er een weetjeskaart over op de computer of op een vel papier.
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Hoe kunnen we zorgen dat meer
mensen de Noordzee als belangrijk
natuurgebied gaan zien?
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Tip

Dankjewel! Nou, niet altijd.
Soms maken schepen erg
veel lawaai. Je snapt vast dat
dat erg vervelend is.

