Groep 7/8
Wat heb je
nodig?
Internet, pen,
tekenspullen,
vel papier
Tijd
30 minuten

Oeh oeh,
ah ah!

Werkwijze
Alleen

Je leert over verschillende
soorten mensapen.

Onderzoek
van Janouk

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op ‘Les 68: Mensapen’.
2. Bekijk dit filmpje.

Wat kijk je?
Bij 1 heb je geleerd dat de orang-oetan best slim is.
Een mensaap heeft ook gezichtsuitdrukkingen. Door
gezichtsuitdrukkingen kun je zien hoe een mens of dier
zich voelt. Bijvoorbeeld blij, boos, of bang. Hieronder
staan drie foto’s van mensapen. Hoe denk je dat de aap
zich op de foto’s voelt? Schrijf het erbij.

.

Er bestaan wel 180
verschillende soorten apen.

.

Binnen de apen is er ook een
bijzondere groep. Dat zijn
de mensapen. Zij lijken op
mensen, zijn slim en hebben
veel emoties.

.

Mensapen kunnen puzzels
oplossen die voor mensen
onmogelijk zijn.

.

Onder de mensapen vallen
chimpansees, gibbons,
orang-oetans, bonobo’s,
gorilla’s.

.

Mensen horen bij de
categorie mensapen.

.

De gorilla is de grootste
mensaap ter wereld.
Het mannetje kan
wel 200 kilo wegen.
Hoeveel klasgenoten
zijn dat?

.

De Gibbon wordt ook wel de
kleine mensaap genoemd.
Deze aapjes kunnen heel
mooi zingen.
Hoeveel
mensapen
tel jij in jouw
klas?

Op onderzoek!
Kies een van deze vijf mensapen:
Gorilla

Orang-oetan

Bonobo

Gibbon

Chimpansee

Nu start jouw onderzoek. Schrijf het vak hieronder vol met alles dat je al weet over jouw
aap. Vul het aan met informatie uit deze les, van het internet of uit de schoolbieb. Schrijf
er ook bij of de aap bedreigd worden en wat de aap nodig heeft om te leven.

De Grote Apen Quiz
Bij 4 heb je heel wat informatie verzameld over jouw
mensaap. Dat kun je nu verwerken in een leuke en
leerzame quiz!
Je mag helemaal zelf bepalen hoe je dit doet. Maak het
bijvoorbeeld op een groot vel papier, of maak het op de
computer. Bedenk minstens tien verschillende vragen.
Bijvoorbeeld over hoe jouw aap eruit ziet, maar ook
over wat jouw aap eet, waar hij leeft of misschien wel
waardoor hij bedreigd wordt.

Je kunt ook een klein
spelletje maken, bijvoor
beeld
door van een vraag een
rebus te maken.

Spelen

To
e

Tip!

Speel je quiz met een klasgenoot die een andere aap
heeft gekozen. Stel elkaar om de beurt de vragen
en hou de puntentelling bij.
Wie van jullie is de grootste apen-kenner?
Als je nog niet klaar bent met mensapen.
Janouk is op onderzoek gegaan naar de chimpansee. Ze interviewt
een wetenschapper die er alles over weet! Ga naar hetklokhuis.nl en
zoek op ‘chimpansee’. Bekijk dit filmpje.
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Moeten we dieren waarvan
we weten dat ze emoties
hebben beter beschermen?
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Kies voor meerkeuzevragen. Je kunt dan ook zelf
grappige foute antwoorden verzinnen.

