Groep 7/8
Dit heb je
nodig:
Internet,
printblad, pen,
tekenspullen

Pas op,
hier leeft
de zeekoe!

Tijd:
45 minuten
Werkwijze:
Alleen

De zeekoe is de gr
ootste
planteneter in het
water.

Je verplaatst je in de wereld
van de Caribische zeekoe.

Onderzoek
van Janouk

Een zeekoe, wat is dat eigenlijk?
Zeekoeien zijn niet zulke bekende dieren. Wat
weet jij over zeekoeien? Schrijf in het vak
hieronder alles wat je al over ze weet.

.

Zoet of zout water? Dat
maakt de zeekoe niet uit,
zolang het water maar
warmer is dan 16 graden.

.

Zeekoeien kunnen 450 tot
600 kilo wegen.

.

Een andere naam voor
de Caribische zeekoe is
‘lamantijn’.

.

Zeekoeien worden bedreigd.
Niet door een natuurlijke
vijand, maar door de mens.

.

Zeekoeien hebben altijd
scherpe kiezen. Achter in hun
mond groeien steeds nieuwe
kiezen, die langzaam naar
voren schuiven.

.

Zeekoeien zijn net als
zeehonden en zeeleeuwen
zeezoogdieren, maar zijn
het nauwst verwant met
olifanten.

Kleur het
meest boeiende
weetje!

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op: ‘Les 76: Pas op, hier leeft de zeekoe!’.
2. Kijk naar het filmpje over de zeekoe.
3. Vul met een andere kleur pen of potlood het vak
hierboven aan. Wat weet je nu wel wat je net nog niet
wist?

Pas op voor overzwemmende zeekoeien
In het filmpje heb je gehoord dat zeekoeien worden aangevaren door boten. Mensen
zouden hier rekening mee moeten houden. Als er een koe op de autoweg staat, dan rijd
je er toch ook niet tegenaan? En wat dacht je van al het afval dat wordt gedumpt in het
water? Een mens vindt het toch ook niet fijn om op een vuilnisbelt te leven? 		
Bedenk vijf dingen die het leven van de zeekoe fijner kunnen maken.

1.

2.

3.

4.
Belize

5.

Kleur de Caribische Zee, de plek
waar de Caribische zeekoe leeft.

Maak een strip
Het wordt tijd dat de zeekoe in het zonnetje wordt gezet!
Maak een stripverhaal waarin de zeekoe centraal staat.
In je stripverhaal bespreek je een probleem van de zeekoe
en beschrijf je een oplossing. Voeg ook drie weetjes over
de zeekoe toe.
Gebruik hiervoor het printblad.
Bedenk goed hoe een zeekoe zich voelt, verplaats je in
zijn leefomstandigheden en verwerk dat in je stripverhaal.
Hoe zie de wereld er door de ogen van een zeekoe uit?

Presenteren
Klaar? Laat je stripverhaal aan zo
veel mogelijk mensen lezen. Hang de
stripverhalen op een zichtbare plek in de
school op, zo bereik je de meeste mensen.

Als je nog niet klaar bent met de zeekoe.
In Nederland is een Caribische zeekoe geboren. Er bestaan
meer soorten zeekoeien. Doe een kort onderzoek en maak
een weetjeskaart over een andere soort zeekoe.

Dieren onder water
zijn net zo belangrijk
als dieren boven
water!
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