Groep 5/6
Wat heb je
nodig?
Pen, stiften of
kleurpotloden,
extra papier,
internet

Meer bos voor
de jaguar

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen

Je leert waarom het
leefgebied van de jaguar
steeds kleiner wordt.
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Niet ieder bos in hetzelfde. Bos in Nederland ziet er
anders uit dan een tropisch regenwoud. Welke zinnen
horen bij welk bos?
Trek lijntjes tussen de zinnen en het soort bos waar
het over gaat.
Het is hier vaak warm
en nat.

Nederlands
bos

Het is hier vaak koud
en vochtig.

Het grootste roofdier dat hier
leeft is een wolf.

Het grootste roofdier dat hier
leeft is een jaguar.

Er komen hier wel 80
verschillende bomen voor.

Er leven hier geen
giftige slangen.

1. Klik op ‘Les 25: Meer bos voor de jaguar’.
2. Bekijk het filmpje van Janouk in het regenwoud.
Je gaat verschillende dieren zien.
3. Streep de dieren door als je ze gezien hebt.
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Staan er in Nederland
ergens minstens 21 bomen
bij elkaar? Dan heet het al
een bos.

•

Het regenwoud wordt
gekapt voor landbouw en
voor het hout.

•

Hierdoor wordt het
leefgebied van de jaguar
kleiner. Stukken bos komen
los van elkaar, waardoor
mannetjes en vrouwtjes
elkaar in de paartijd minder
goed kunnen vinden.

•

De jaguar is de derde
grootste kat ter wereld, na
de tijger en leeuw.

•

Geen enkele jaguar heeft
dezelfde soort vlekken.

•

Jaguars eten capibara’s en
pekari’s (boszwijntjes),
maar ook krokodillen staan
op zijn menu.

•

Elke twee seconden
verdwijnt er een stuk
bos zo groot als een
voetbalveld. Hierdoor
verliest de jaguar zijn
thuis.

Er leven hier veel
giftige slangen.

Ga naar www.wwf.nl/bron
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Onderzoek
van Janouk

•

Tropisch
regenwoud

Er komen hier wel 440
verschillende bomen voor.
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Verschillende bossen

Teken een
boompje bij een
weetje dat je aan
het denken zet.
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Gevaarlijk werk
Janouk is in Brazilië naar het regenwoud
geweest. Daar woont de jaguar!
Ze ging daar de bossen in met rangers.
Deze rangers beschermen het bos en
de jaguars.
Ze zoeken houtkappers en jagers.
Die proberen ze te arresteren. Dat is
gevaarlijk werk!

a. Het lijkt mij:

[leuk, eng, spannend, niet leuk]
om zo’n ranger te zijn, want:

(streep door wat voor jou niet van toepassing is)
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b. Stel jij wordt gevraagd om een stuk
bos te beschermen, hoe zou je dat
dan doen? Schrijf het op.

Poster
Het leefgebied van de jaguar wordt kleiner. Daardoor
zullen er in de toekomst minder jaguars zijn. Dat is geen
goed nieuws.
Tijd voor actie! Maak een poster waarmee je aandacht
voor de jaguar vraagt. Gebruik hiervoor een groot stuk
papier of karton.

Wil je meer jaguars op onze aarde?
Laat het regenwoud in haar waarde!
TIP: Jaguars hebben mooie vlekken. 					
Het maakt je poster extra mooi als je deze erop verwerkt!
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Presenteer
Vertel aan jouw klasgenoten, bijvoorbeeld voor
de klas of in je groepje over jouw poster. Waar
ben je het meest trots op?

Als je nog niet klaar bent met de jaguar
Kijk nog eens naar jouw antwoord bij 4b. Werk het verder uit
door kleine tekeningen te maken van de stappen van jouw plan.
Vraag aan een vriend of vriendin wat ze van jouw plan vinden.

Een jaguar
zwemt graag!

Toekomst-tip
van Janouk
Als je dit logo op
iets van hout of
papier ziet staan,
weet je dat het
komt uit een
bos waar bomen
goed beschermd
worden.
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Vertel dat de jaguar een uniek dier is en beschermd
moet worden. Bedenk een goede zin om jouw poster
meer kracht te geven. Bijvoorbeeld:

