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Leerdoel: Kinderen leren over de walvis en
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Help de walvis!

zijn bedreigingen.
Tijd: 30 minuten.

Benodigdheden: Internet, pen, extra vel
papier, knutselspullen.
Werkwijze: Alleen of met z’n tweeën.

Opdracht 1

De kinderen mogen het walvisje inkleuren bij de foto’s waarvan ze denken dat het dier een

walvis is. De dieren die bij de walvissen horen zijn: dolfijn, orka, bultrug. De dieren die niet bij de
walvissen horen zijn: rog, zeekoe, walvishaai (de walvishaai behoort tot de haaien).
Opdracht 2

Ga naar wwf.nl/bron. Bekijk het filmpje van Anne-Mar eventueel gezamenlijk op het digibord.

Vraag de kinderen of ze wisten dat walvispoep zo belangrijk is voor de wereld. Leuk aanvullend
weetje: de poep van de blauwe vinvis is roze. Dit komt omdat deze walvis vooral krill eet.
Opdracht 3

Lees de weetjes eventueel samen en ga erover in gesprek. Voor nog meer leuke weetjes over
de walvis kunnen jullie naar het Instagram account van @wwfrangers gaan, of kunnen jullie
bladeren in de Rangers Report (aan te vragen op het lesoverzicht in juni 2021).
Opdracht 4

Het Rangers Report staat vol met inspiratie voor de kinderen. Er zitten 5 uitgaven van het

magazine in het scholenpakket. De kinderen mogen ook zoeken op internet. Er is veel informatie
te vinden op wwf.nl/plasticjagers.
Opdracht 5

Het leukste is om de walvissen te vouwen uit vierkant blauw papier. Een andere kleur (zoals

grijs) kan natuurlijk ook! Belangrijk is dat het papier vierkant is. Laat de kinderen het eventueel
eerst zelf uitknippen. De uitlegvideo kan op het digibord worden afgespeeld. Eventueel met
pauzes tussendoor, zodat de kinderen dat gedeelte kunnen vouwen.
Opdracht 6

Plak alle walvisjes bij elkaar op bijvoorbeeld een groot A3-papier en schrijf hier een mooie

boodschap op voor de walvis. Je kan ook een zee schilderen op bijvoorbeeld de ramen en daar
alle walvisjes in plakken.
Toekomst-vraag

Vraag ook wat ze nog meer kunnen doen.
Aanvullend

Vergeet niet om het actiepakket aan te vragen op wwf.nl/walvisactie.

