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Oeh oeh, ah ah!

soorten mensapen.
Tijd: 30 minuten.
Benodigdheden: Internet, pen, tekenspullen, vel
papier.
Werkwijze: Alleen.

Opdracht 1

Kijk individueel of gezamenlijk het fragment van 06:34 tot 08:30 over de slimme mensapen.

Wisten de kinderen dat de mensapen zo slim waren? Kennen ze ook andere dieren die heel slim
zijn en waarom?
Opdracht 2

Doordat de apen hun emoties tonen kunnen ze ook van elkaar leren. Als een aap bijvoorbeeld
bange emoties toont, waarschuwt hij daar de rest van de groep automatisch mee. Laat de

kinderen eventueel andere foto’s opzoeken van mensapen die hun emoties tonen. Bijzonder is
dat de onderste foto, de aap die zijn lippen tuit, betekent dat de aap om aandacht vraagt.
Opdracht 3

Lees de weetjes eventueel samen en ga erover in gesprek. Wisten ze dat mensen ook onder de
mensapen vallen? Bedenk samen welke eigenschappen we gemeen hebben met de mensapen.
Opdracht 4

De kinderen mogen hier internet raadplegen. Mochten ze er niet goed uitkomen of willen ze

graag samenwerken, dan mogen ze hier ook tweetallen maken. Voor meer uitdaging kunnen ze
ook opzoeken wat een aap nodig heeft om te overleven en of ze bedreigd zijn.
Opdracht 5

Het is leuk om er een echte spelshow van te maken. Bundel eventueel alle vragen in een Kahoot
quiz en laat een van de leerlingen de quizmaster zijn die het presenteert. Als de kinderen
quizkaartjes willen maken mag dat natuurlijk ook. Dan is het goed om knutselspullen te

gebruiken om ze zo mooi mogelijk te maken. Het is leuk om er kleine grapjes in te verwerken.
Wissel grappige vragen af met serieuze vragen.
Opdracht 6

De kinderen werken samen met iemand die een andere aap heeft gekozen en stellen om de
beurt hun vragen. Dit is ook leuk om klassikaal te doen waarbij een kind de quizmaster is.
Toekomst-vraag

Filosofeer samen over deze vraag. Zijn slimme dieren ook belangrijker dan dieren die
bijvoorbeeld geen emoties tonen?
Aanvullende opdracht

Bekijk gezamenlijk het filmpje van Het Klokhuis.

