Groep 5/6
Dit heb je
nodig:
Internet, pen,
tekenspullen,
printblad, lijm,
schaar.

Lachen naar
het vogeltje!

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

Je leert hoe mensen met
foto’s aandacht vragen voor
de natuur.
Onderzoek
van Janouk

Foto van de natuur
De natuur is erg mooi. Daar kun je veel mooie foto’s
van maken. Bijvoorbeeld van een bloem of een dier.
Heb jij wel eens een natuurfoto gemaakt? Waarvan?
Schrijf het op

Lees het verhaaltje van Janouk

.

Onderzoekers denken dat in
1842 de eerste foto van een
dier gemaakt is.

.

Op die foto staat een koe.
Camera’s bestonden toen pas
net en waren groot.

.

Natuurfotografen moeten
geduld hebben. Soms
wachten ze uren of dagen op
een plek om een dier goed in
beeld te krijgen.

.

Het helpt als de fotografen
niet opvallen tijdens het
fotograferen. Bijvoorbeeld
door kleuren van de
natuur te dragen. Dat
heet camouflage. Soms
hebben fotografen geluk
en zien ze een zeldzaam dier.

.

In mei van dit jaar was er
een Nederlander die een
aapje in Afrika voor de
camera kreeg. Veel mensen
dachten dat dit aapje
uitgestorven was.

Lief dagboek,
Met een camera de natuur in gaan en een leuk
dier of iets moois uit de natuur op de foto
zetten… daar houd ik van!
Laatst las ik iets over een bijzondere
foto-wedstrijd. De Comedy Wildlife
Photography Awards. Dat is een wedstrijd voor
de grappigste dierenfoto van het jaar. Dat zijn
vaak hele leuke foto’s die per ongeluk gemaakt
worden door fotografen. Foto’s van
bijvoorbeeld dieren die grappig kijken, een gek
gebaar maken of klungelig struikelen.
De bedenkers van de foto-wedstrijd willen
mensen met een lach naar dieren laten kijken.
Ze hopen dat mensen zo de dieren willen
helpen beschermen.
Liefs, Janouk

Interview

ip!

T
Artikel schrijven

Een paar vragen die je kun
t stellen:
Waarom heb je voor dit
dier gekozen?
Waar leeft dit dier?
Wat is een leuk weetje ove
r dit dier?

Het is belangrijk dat we aandacht geven aan dieren.
Daarom schrijven jullie als echte journalisten een
artikel. Pak het printblad erbij en plak de foto die
jullie hebben gekozen bij 4. Schrijf de titel van je
artikel bovenaan.
Vul de rest van het printblad in met het interview
van 4. Maak van de antwoorden van je klasgenoot
een goed verhaal, zodat het artikel leuk is om te
lezen.
Zet het dier in het zonnetje. De rest van het
printblad mag je zo mooi mogelijk versieren.
Hebben jullie tijdschriften op school?
Blader ze door voor ideeën.

Bekijk de artikelen van je klasgenoten. Voeg het
samen in een map of met een nietje. Nu hebben
jullie een eigen tijdschrift vol leuke foto’s!
Als je nog niet klaar bent met foto’s van de natuur.
Hoe worden natuurfoto’s eigenlijk gemaakt? Maurice van
Het Klokhuis is op pad gegaan met een echte natuurfotograaf.
Ga naar hetklokhuis.nl en zoek met ‘natuurfotografie’.
Bekijk deze aflevering.
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Mag je van alle
dieren foto’s
maken?
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Grappig tijdschrift

To

!

Tip

Les 65 (5-6) -31-05-21 | © Fotografie: Shutterstock, Daniel Nelson/WWF, Michou von Beschwitz, Kevin Biskaborn/Comedy Wildlife Photo Awards

Je juf of meester heeft een blad met grappige foto’s van dieren! Maak tweetallen en kies
samen met een klasgenoot een foto uit. Een van jullie is de journalist en stelt de ander
vragen over deze foto. Na ongeveer 2 minuten wisselen jullie van rol en stelt de ander
de vragen. Schrijf je aantekeningen van het interview in dit kladvak.

Dierenfoto

