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Een wild dier in huis?

verboden huisdieren hebben.
Tijd: 30 minuten.
Benodigdheden: Internet, pen, tekenspullen,
extra vel papier
Werkwijze: Alleen of met z’n tweeën.

Opdracht 1

Geef de kinderen als extra tip dat ze zowel ‘normale’ huisdieren kunnen noemen, zoals een kat

of konijn, maar ook wilde dieren, zoals een olifant of ijsbeer. Vraag de kinderen aanvullend of zij
huisdieren hebben en hoe ze ervoor zorgen dat de dieren het fijn hebben thuis.
Opdracht 2

Kijk en lees, eventueel gezamenlijk, de bron van het Jeugdjournaal. Vraag de kinderen wat ze
hier van vinden en praat er over na.
Opdracht 3

Lees de weetjes eventueel samen en ga erover in gesprek. Vraag de kinderen of ze sommige
weetjes al wisten en welke ze nog niet wisten.
Opdracht 4

Knuffelen met een tijger hoort natuurlijk niet, want tijgers zijn daar te wild voor. Deze tijger is
zo tam gemaakt dat hij het toelaat. Vinden de kinderen dat juist schattig of vinden ze dat dat
niet hoort? Bij opdracht b gaan ze nadenken over wat een tijger allemaal doet op een dag.

Belangrijk is hier dat er een link wordt gelegd met hoe ze dit in het wild doen en of dit allemaal
wel kan als ze bij iemand thuis wonen. Kunnen ze dan bijvoorbeeld nog jagen?
Opdracht 5

De poster met regels moet een infographic worden die aan mensen duidelijk maakt aan welke

regels ze zich moeten houden. Hoe moeten deze dieren verzorgd worden als je ze als huisdier
mag houden? En waarom mogen sommige dieren echt niet als huisdier?
Opdracht 6

Eventueel kunnen de kinderen nog dingen toevoegen, na het bekijken van de andere posters.
Geef de posters een mooi plekje in het lokaal.
Toekomst-vraag

Laat de kinderen filosoferen over deze vraag.
Aanvullend:

Bekijk de video over dieren die worden meegesmokkeld door de douane.

