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

Hoop voor de
neushoorns

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

Je leert wat wetenschappers
doen om een neushoornsoort
te redden.
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De laatste neushoorn
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Als een neushoorn wist dat zij de laatste ter
wereld was en ze kon praten, wat zou ze dan
zeggen? Schrijf het op.
•

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

•

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 betekend
‘neus’.

•

De huid van een neushoorn
is zo dik als een dubbele
boterham.			
Neushoorns kunnen slecht
zien, maar met hun oren is
niets mis. Ruiken kunnen ze
nog beter. 		
1 witte neushoorn weegt
wel 3600 kilo. Reken
maar eens uit hoeveel
klasgenootjes dat zijn.

•

•
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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

Kleur de
zinnen waarbij
je iets nieuws
leerde
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Uitgestorven
A. Er zijn al veel meer dieren uitgestorven.
Je kent er vast wel een paar. Schrijf ze op.

A. Zoek op internet of in ed schoolbieb naar nog
meer uitgestorven dieren. Schrijf er minimaal 5 bij.

5

Paspoort van een uitgestorven soort
In de toekomst kunnen wetenschappers misschien wel
uitgestorven dieren tot leven wekken. Welk dier zou jij
graag op aarde zien rondlopen?

Deze neushoorn heeft
geen hoorns meer. Teken
ze erbij!

Kies een uitgestorven dier uit je lijstje bij 4.
Maak een paspoort voor dit dier.
Gebruik hiervoor het werkblad.

Presenteren

Als je nog niet klaar bent met de neushoorn
Je hebt nu informatie gekregen over de noordelijke witte
neushoorn, maar er zijn meer neushoornsoorten!
Onderzoek welke soorten neushoorns er zijn en waar ze
leven. Maak er een overzichtje van met plaatjes.

Hoe ver moeten
mensen gaan om
een dierensoort
te redden?
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Wat vind je ervan dat er al zoveel soorten zijn
uitgestorven?
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Knip je paspoort uit en hang het bij de andere
paspoorten in de klas. Bekijk de andere paspoorten.

To
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Pasfoto hier

Werkblad
Paspoort van een
uitgestorven soort

Paspoort van

Vul zoveel mogelijk informatie in over het dier.
Denk aan:
- een plaatje/tekening

- beschrijving van zijn uiterlijk

- gedrag

- voedsel

- leefomgeving

Tip: vouw het paspoort dubbel, dan kan je op de voorkant ook
nog informatie kwijt! Of verzin een leuke omslag.

