Groep 5/6
Dit heb je nodig:
Pen, stiften of
kleurpotloden,
printblad,
internet

Hoera, het gaat
beter met de
panda!

Tijd:
30 minuten
Werkwijze:
Alleen

Je leert wat er gedaan wordt om
panda’s te helpen.
Onderzoek
van Janouk

Wat weet jij over de panda?
Maak de mindmap af.

leefgebied

Reuzenpanda
lichaam

Op dit werkblad staan een heleboel panda’s
Hoeveel tel jij er?

.

Een babypanda weegt niet
meer dan een appel

.

Panda’s worden blind
geboren. Pas na twee
maanden kunnen ze zien.

.

Panda-jongen drinken eerst
alleen moedermelk. Pas
na een jaar eten ze ook
bamboe.

.

In 2020 is er een babypanda
geboren in Nederland.

.

In 1963 kwam er voor het
eerst een reservaat voor
panda’s in China.

.

Een reservaat is een gebied
dat bewaakt wordt door
mensen (tegen houtkappers
en stropers).

.

Met hulp van het Wereld
Natuur Fonds zijn er nu 67
panda-reservaten in China.

.

Panda’s leven in hun eentje.
Alleen in de paartijd zijn
mannetjes en vrouwtjes
even bij elkaar.
Weet jij nog een leuk
weetje over de panda?
Schrijf het op.

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op ‘Les 29: Hoera, het gaat beter
met de panda!’.
2. Bekijk het filmpje dat op de pagina
staat en lees de weetjes die erbij staan.

Beschermen
De panda is een symbool voor de
bescherming van natuur en wilde dieren
over de hele wereld.
a. Vind jijn een panda een goed symbool?
Waarom?

Vroeger trokken panda’s, wanneer de
bamboe in hun bos op was, naar nieuwe
bossen waar ze nog wel bamboe konden
eten. Door houtkap en aanleg van dorpen
en wegen is dat nu moeilijker. De panda kan
niet goed van het ene bos naar het andere.
Ook voor panda’s die willen paren is het
lastig om een ander te vinden. We noemen
dit ook wel een versnipperd leefgebied.
b. Hoe zouden we dat kunnen oplossen?
Leg je antwoord uit.

Het logo van WWF is door de jaren heen
veel veranderd.

Vieren
Het gaat beter met de reuzenpanda in het wild. Dat mag
gevierd worden! 40 jaar geleden leefden er nog maar 1200
panda’s in het het wild. Nu zijn het er wel 1800! Maak
daarom een eigen panda-vlaggetje.
Gebruik het knipblad en versier het vlaggetje met een
leuke boodschap of tekening voor de panda’s.
Knip hem daarna uit.
Versier ook de achterkant van jouw vlaggetje
Tip! als je tijd over hebt.

Een volwassen
panda eet wel
14 uur per dag.
De rest van
de tijd is hij vo
oral aan het
slapen en luie
ren.

Vlaggenlijn
Toekomst-vraag
van Janouk
Mensen die bij
pandabos leven,
kappen hout om hun
eten op te koken.
Hoe zou dat beter
kunnen?

Als je nog niet klaar bent met de panda.
Panda’s maken een heel gek geluid, zoek op internet hoe
dat klinkt. Kun je het geluid nadoen? Het is ook leuk om een
keer een dierengeluiden-quiz te houden. Thuis of op school!
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Ben je klaar met jouw panda-vlaggetje? Bekijk
de vlaggetjes van een paar klasgenoten en
maak samen een lange vlaggenlijn. Vraag de juf
of meester om de vlaggenlijn op te hangen in
de klas of ergens in de school. Zo weet iedereen
dat het beter gaat met deze bijzondere beren!

Panda-vlaggetje

