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

Een wild dier in
huis?

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert dat sommige mensen
verboden huisdieren hebben.

Onderzoek
van Janouk

Huisdier?
a. Kies een klasgenoot en noem om de beurt een dier.
De ander vertelt dan of dit dier een goed huisdier
is en waarom wel of niet. Wissel de beurt. Stop als
jullie het over zes dieren gehad hebben.
b. Maak een snelle tekening van het dier dat volgens
jullie echt niet als huisdier gehouden kan worden.
Schrijf er omheen waarom.

Ga naar jeugdjournaal.nl
1. Zoek rechtsboven met het woord ‘tijger’.
2. Klik op ‘Ontsnapte tijger in woonwijk eindelijk
gevangen’.
3. Bekijk het filmpje en lees het artikel.

.

In Nederland zijn regels voor
het houden van huisdieren.
Sommige dieren mag je niet
in huis hebben. Bijvoorbeeld
een gorilla, poema, of
zeehond.

.

Sommige bijzondere dieren,
zoals een stekelvarken, mag
je wel houden. Maar dan zijn
er heel strenge regels over
hoe dat dier verzorgd moet
worden.

.

Elk huisdier heeft een goede
verzorging nodig. Een konijn
kan niet alleen leven en een
hamster heeft een plek nodig
om te slapen.

.

In de Verenigde Staten leven
een paar duizend tijgers bij
mensen thuis of in een kooi.
Mensen denken dat ze de
tijgers goed verzorgen, maar
een tijger leeft veel liever in
het wild.

.

In het wild leven maar
ongeveer 4.000 tijgers. Ze
leven in Azië.
Wist jij dat er
meer tijgers
bij mensen
thuis leefden
dan in het
wild?
Ja

Nee

Knuffelen met wilde dieren?
In het filmpje zag je vanaf minuut 1:08 dat de mensen met de tijger knuffelen. Een tijger
in het wild laat mensen nooit zo dichtbij komen. Maar deze tijger is zo tam dat hij het
toelaat.

Datum:

a. Wat vind jij ervan dat deze tijger zo
tam is?

b. Tijgers die als huisdier gehouden
worden, gedragen zich anders dan wilde
tijgers. Wat doet een wilde tijger
allemaal op een dag?
Schrijf het op in dit tijger-dagboek.
(Als je wilt mag je even op internet zoeken
of overleggen met een klasgenoot)

In sommige la
nden bestaan
knuffelboerd
erijen. Daar ku
nnen
mensen met
tijgers en leeu
wen
knuffelen. Di
e dieren word
en daar
speciaal voor
gefokt. Mens
en
betalen er ve
el geld voor.

Wel of niet?
Welke dieren kunnen wel als huisdier gehouden worden en welke
dieren niet? Dat ga jij duidelijk maken. Pak een vel papier en verdeel
deze in twee vakken.
De ene kant is de verboden kant. Teken hier drie dieren die volgens
jou echt niet als huisdier gehouden mogen worden. Schrijf er ook bij
waarom dat volgens jou niet kan.
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Tip

Zorg voor een duidelijk verschil tussen de
goede en de verboden kant. Dit kun je doen
door bijvoorbeeld aan de ene kant alleen met
een groen potlood te kleuren en aan de
andere kant met rood.

Laat jouw resultaat aan de rest van de klas zien. Vertel
de klas waarom jij voor deze dieren hebt gekozen. Kijk
ook naar de tekeningen van je klasgenoten. Ben je het
eens met hun keuze?
Als je nog niet klaar bent met huisdieren.
Soms worden wilde dieren stiekem meegenomen, bijvoorbeeld in een
koffer. Doe een mini-onderzoek naar gesmokkelde dieren. Ga naar
schooltv.nl en zoek op ‘Hoe controleert de douane op gesmokkelde
dieren’. Bekijk dit filmpje.
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Weet een tijger die geboren is
in gevangenschap wel wat wild
leven is?
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De andere kant is de goede kant. Teken hier drie dieren die wel als
huisdier kunnen en schrijf erbij waarom.

