Groep 5/6
Dit heb je
nodig:
internet,
pen, extra
vel papier,
knutselspullen

Help de walvis!

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert over de walvis en
zijn bedreigingen.

Onderzoek
van Janouk

Wie is een walvis?
Er zijn wel negentig soorten walvissen. Weet jij
welke zeedieren allemaal bij de walvissen horen?
Kleur het walvisje bij deze foto’s in.

.

Het allergrootste dier op
aarde is een walvis: de
blauwe vinvis. Een volwassen
blauwe vinvis kan wel
evenveel wegen als 2.000
volwassen mensen.

.

We verdelen walvissen in
twee groepen: tandwalvissen
en baleinwalvissen.

.

Tandwalvissen hebben
tanden om hun prooi mee
te vangen. Baleinwalvissen
hebben geen tanden,
maar een soort gordijntje
waarmee ze piepkleine
diertjes uit het
water filteren.

.

De tong van een
blauwe vinvis is net zo
zwaar als een olifant.

.

Vroeger werden walvissen
gevangen omdat mensen
veel geld konden verdienen
door het vet en het vlees
te verkopen. Nu is plastic in
de zee een van de grootste
bedreigingen voor walvissen.

.

Walvissen eten het plastic
op of raken erin verstrikt. Ze
kunnen dan zelfs doodgaan.
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Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op: ‘Les 67: Help de Walvis!’.
2. Bekijk het filmpje van Anne-Mar over de walvis.

Teken een
walvis bij de
weetjes die jij
al kende!

Jouw walvis
Walvissen zijn echte superdieren. Bij 2 heb je geleerd hoe belangrijk ze zijn. Je gaat nu
wat meer onderzoek doen naar deze bijzondere zeedieren. Kies een walvis uit en vul
de vakjes in. Zoek in de schoolbieb of op internet.

Voedsel-weetje

Bedreigingen-weetje

Mijn walvissoort

Grappig-weetje

Hoe-we-hem-kunnen-helpen-weetje

Vouwen en versieren

Je kunt oo
k proberen
om de wal
die je bij 4
vis
hebt geko
zen zo goed
mogelijk na
te maken.

Tijd om lekker creatief te zijn. Jullie gaan met de klas
allemaal walvissen vouwen. Om deze dieren zo eens
goed in het zonnetje te zetten.
Ga weer naar wwf.nl/bron. Daar vind je onder het
filmpje van 2 hoe je de walvis vouwt. Wat je nodig
hebt: een vierkant stuk papier, schaar, stift of potlood.
(Misschien kunnen jullie het ook tegelijk vouwen en het
filmpje op het bord afspelen).
Als je de walvis gevouwen hebt, maak hem dan af met
ogen, mond en een mooie kleur.

!
Tip

Jullie kunnen ook een
slinger maken van alle
walvissen. Overleg het
met je juf of meester.
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Wat doe jij al om minder
plastic te gebruiken?
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Alles gevouwen? Leg of plak de walvissen bij elkaar! Zo
ontstaat er een grote zee vol walvissen. Schrijf er met
de groep een boodschap of wens voor de walvis bij. Maak
dit op een groot vel papier.
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Wens voor de walvis

