Groep 5/6
beeldjes van
ivoor

Stop de handel
in bedreigde
dieren

Dit heb je
nodig:
Pen, internet,
stiften
Tijd:
30 Minuten
Werkwijze:
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert waarom spullen die worden
gemaakt van bedreigde planten en
dieren niet verkocht mogen worden.
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1. Klik op: ‘Les 12: Stop illegale handel’.
2. Bekijk het interview.
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Onderzoek
van Janouk

Ga naar wwf.nl/bron

De inzamelbak
Je hebt in het filmpje gezien dat sommige spullen
worden gemaakt van bedreigde planten of dieren.
Schrijf of teken hieronder drie dingen die in de
speciale inleverbak gegooid zouden kunnen worden.
Zet erbij van welke plant of welk dier het voorwerp
is gemaakt.

Inzamelbak

•

Er worden meer dan 50
Afrikaanse olifanten per
dag gedood voor hun
slagtanden.

•

Die slagtanden zijn van
ivoor, dit wordt gebruikt om
sieraden mee te maken.

•

Er zijn internationale
wetten die gaan over alle
planten en dieren die niet
verkocht mogen worden.

•

Koraal en sommige schelpen
uit verre landen mag je niet
meenemen, ook niet als je
ze vindt op het strand.

•

Met de verkoop van
verboden spullen verdienen
handelaren veel geld.

•

Er worden ook levende
dieren verhandeld. In
oktober van 2021 zijn er in
Nederland 647 onderschept.

•

Veel organisaties
proberen om de verkoop
van verboden spullen
te stoppen.

Welk weetje wist
je al? Zet daar een
cirkel omheen.
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Sieraden van koraal
Is het nou eigenlijk zo erg dat er sieraden worden gemaakt van koraal of
dat tassen worden versierd met schelpen en veren van papepaaien?
Schrijf jouw mening op.

Een ketting
van koraal.

Tip!
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Kijk nog eens naar het filmpje.

Diervriendelijke winterjas								
Op het printblad staat een tekening van een jas. Maak hier een warme winterjas
van met een dierenprint. Gebruik spullen die niet van bedreigde dieren en planten
gemaakt zijn.

Tip!

Gebruik watjes, papier, stof, alle knutselspullen die je kunt vinden.

Extra rebus
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Uitkomst:

v= l

van Jano
uk
Tip

Laat zien
Laat jouw ontwerp zien aan een paar klasgenoten.
Zouden zij deze jas willen dragen?
Vertel mensen in
je omgeving over
de inleverbak!

Als je nog niet klaar bent met verboden spullen van
planten en dieren.
Maak een poster op een vel papier! Hiermee vraag je
aandacht voor de bescherming van een dier dat bedreigd
wordt door de verboden handel.

Les 12(5-6) - 02-12-19 | © Fotografie: Ministerie van LNV, WWF / Folke Wulf

+

Printblad
Maak voor deze lekkere warme winterjas met een mooi dierenprintje.
Maar gebruik alleen (knutsel-)spullen die niet van bedreigde dieren of
planten gemaakt zijn natuurlijk.

