Groep 7/8
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 het een goed idee is om
dit dier als huisdier te nemen 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
huisdieren. Sommige dieren
mag je niet als huisdier
houden. Bijvoorbeeld een
gorilla, poema, of zeehond.

.

Er bestaat een lijst waar je
kunt zien welke zoogdieren
er in Nederland bij mensen
thuis leven.

.

Daarop staan onder
andere een luiaard, een
stekelvarken en een
stokstaartje.

.

Gelukkig zijn er in Nederland
regels voor het houden van
(bijzondere) huisdieren.

.

In de Verenigde Staten leven
een paar duizend tijgers als
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 alleen 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 mensen met de tijger knuffelen.
a. Een tijger is een sterk dier en kan
gevaarlijk zijn voor mensen. Waarom
lukt het deze mensen wel om met hem
te knuffelen?

Datum:

b.

Wat vind je ervan dat ze knuffelen met
de tijger?

c.

Wat doet een wilde tijger allemaal op
een dag? Schrijf het op in dit dagboek.

In sommige landen bestaan knuffelboerderijen, waar mensen met babytijgers en
leeuwen kunnen knuffelen. De babydieren worden hier speciaal voor gefokt. Mensen betalen er veel geld voor.

Wel of niet?
Welke dieren mogen wel als huisdier en welke echt niet? Daar ga jij
regels voor bedenken. Pak een vel papier. Hier schrijf jij regels op
waar iedereen die een huisdier wil zich aan moet houden.

Presenteren
Laat je poster aan de rest van de klas zien. Vertel de
klas waarom het belangrijk is dat iedereen zich aan
jouw regels houdt. Kijk ook naar de posters van je
klasgenoten. Kun je nog regels toevoegen aan jouw
poster?
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Tip

Maak je poster met regels zo mooi mogelijk,
zodat alle mensen het gaan lezen. Teken er
bijvoorbeeld leuke huisdieren bij en maak
duidelijk waarom het verstandig is om deze
regels te volgen.

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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Is het houden van dieren in
dierentuinen goed volgens jou?

Les 64 (7-8) - 25-05-21 | © Fotografie: Shutterstock

Zet er duidelijk neer welke dieren volgens jou wel als huisdier
mogen en welke niet. Zet er ook bij wat deze dieren dan nodig
hebben om een goed leven te hebben. Hebben ze bijvoorbeeld veel
ruimte nodig? Een ander huisdier om mee te spelen?

