Groep 5/6
Dit heb je
nodig:
Internet, pen,
vel papier,
knutselspullen

De laatste
neushoorns

Tijd:
30 minuten
Werkwijze:
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert hoe de laatste
noordelijke witte
neushoorns gered worden.
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Witte neushoorns
Er zijn nog maar 2 noordelijke witte neushoorns
op de wereld. Najin en haar dochter Fatu. Als ze
konden praten, wat zouden ze dan tegen elkaar
zeggen?

Ga naar wwf.nl/bron
1. Scrol naar beneden tot je ‘Les 3: ‘Hoop voor de
neushoorns’ ziet staan.
2. Luister naar het interview van Janouk met
neushoorn-expert Christiaan.

Onderzoek
van Janouk

•

In de oertijd waren er op de
hele wereld wel 165 soorten
neushoorns.

•

Er zijn nu nog 5 soorten. Ze
leven in Azië en Afrika.

•

Een neushoorn krijgt 1
jong per keer. 10 minuten
na de geboorte kan een
babyneushoorn al staan.

•

De neushoorn wordt ook
wel ‘rino’ genoemd. Dat
komt uit het Grieks en
betekent ‘neus’.

•

Neushoorns kunnen slecht
zien, maar met hun oren is
niets mis. Ruiken kunnen ze
nóg beter.

•

De huid van een neushoorn
is zo dik als een dubbele
boterham.

•

1 witte neushoorn-mannetje
weegt wel meer dan 100
kinderen samen.

Fatu

Najin
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3

Zet een
sterretje
bij iets wat
je straks
thuis wilt
vertellen.

4

Redden
Hoe proberen wetenschappers deze
neushoorn-soort te redden?
Schrijf het in je eigen woorden op.

5

Geboortekaartje
Als het lukt, wordt er een babyneushoorn geboren!
Maak vast een geboortekaartje voor
dit dier. Gebruik hiervoor het vel papier.

Bedenk een naam. Schrijf ook de lengte, het
gewicht op en de geboorteplaats van de
baby. Maak duidelijk hoe blij de wereld is met
zijn of haar komst!

Oh nee! deze neushoorn
heeft geen hoorns meer.
Teken ze erbij!

Presenteer je geboortekaartje aan de groep.
Vertel erbij wat er zo bijzonder is aan deze
geboorte.

Als je nog niet klaar bent met de neushoorn.
Doe deze opdracht samen. Maak een filmpje of een
toneelstukje van een natuuronderzoeker die nog nooit een
neushoorn heeft gezien. Hij loopt over de savanne van
Afrika en ziet dit bijzondere dier.

Wat als de
neushoorns
uitsterven?
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To

Tip! Hij heeft er 2.

