Groep 7/8
Dit heb je nodig:
Internet, pen,
tekenspullen
Tijd:
45 minuten

Laat het
bos leven!

Werkwijze:
Met z’n tweeën

Je kunt uitleggen 				
waarom het belangrijk is 					
om het regenwoud te redden.
Huis voor dieren en planten
Noem om de beurt een dier of plant dat in het
regenwoud leeft. Ga door tot je niks meer weet.
Schrijf 5 dieren of planten die jullie zeker weten in
het vak op.

Onderzoek
van Janouk
.

Een derde van het land op
aarde is bedekt met bos. Het
meeste bos ligt in Rusland en
Brazilië.

.

Het Amazone-regenwoud
is 163 keer zo groot als
Nederland.

.

Er leven op 1 hectare in het
Atlantisch Regenwoud alleen
al duizenden soorten vogels,
24 soorten apen en wel 400
soorten bomen.			
		
Elke 2 seconden verdwijnt
er een heel voetbalveld aan
bos. Om plaats te maken voor
veeteelt of landbouw.

.

.

.

Zonder bos warmt de aarde sneller op en
is er overal ter wereld vaker
extreem weer. Ook in Nederland.

.

Het gevolg is: droogte. Er valt
veel minder regen. En daar
hebben boeren veel last van.
			
Door de droogte verspreiden
kleine bosbranden zich heel
snel en zijn ze niet meer te
stoppen.			
Het leefgebied van dieren
raakt verstoord. Soorten
sterven uit.

Onderstreep
iets dat iedereen
zou moeten weten!

Ga naar wwf.nl/bron					
			
1. Klik op: ‘Les 74: Laat het bos leven!’.
2. Luister naar het verhaal van Janouk.				
			

Nou en?
Misschien zijn er wel mensen in jouw buurt die denken: Nou en? Dat er bos verdwijnt aan
de andere kant van de wereld? Zielig voor die jaguar die geen huis meer heeft, maar wat
heeft dat met mij te maken?
Overtuig deze mensen dat het ook voor ons in Nederland erg is dat het regenwoud
verdwijnt. Gebruik de bron bij 2. Schrijf de gevolgen op.

Gevolgen van het verdwijnen van het regenwoud:

Voor dieren:

Voor de mensen
in Zuid-Amerika:

Voor de mensen
in Europa:

WWF heeft 400.000 bomen geplant in het Atlantisch Regenwoud!
Ook werken we samen met de lokale bevolking om bosbranden
te bestrijden en voorkomen.

Block-poster maken
Mensen moeten weten waarom het belangrijk is het kappen van bomen te stoppen. Daar
gaat de actie 3FM Serious Request over!

Tip!

Schrijf of teken er nog bij wat belangrijk is.

Presenteren					
Klaar? Hang jullie super-poster op. Voor je raam,
in de school, in de gymzaal. Laat zo veel mogelijk
mensen zien wat je gemaakt hebt of wat jullie
gemaakt hebben. Vraag of ze willen doneren aan
3FM Serious Request. Zo helpen jullie WWF om het
regenwoud te herstellen en beschermen.
Als je nog niet klaar bent met het regenwoud.
Wil je met de hele school geld inzamelen voor 3FM Serious
Request? Ga dan (samen met je juf of meester) naar:
wwf.nl/3fm-school. Daar vind je tips voor acties om geld op
te halen!

Wat kun je thuis
of op school nog
meer doen om
het regenwoud te
beschermen?
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De slogan van de actie is ‘LET IT GROW’. Zo veel mogelijk mensen moeten weten van
deze actie. Daarom gaan jullie een super-poster maken! Jullie juf of meester kan helpen
bij de materialen. Versier de poster met de extra plaatjes van dieren en planten.
Kleur alles in.

