Groep 7/8
Dit heb je
nodig:
Pen,
internet

Nederlandse
natuur in de
problemen

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

Je bedenkt een plan om de
natuur in Nederland te verbeteren.
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Het gentiaanblauwtje

Waar denk jij aan?
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Maak de mindmap af.

Mais

•

In Nederland gaat het
slecht met veel wilde
dieren op land. Er worden
er steeds minder geteld.

•

Wilde dieren waar het
slecht mee gaat zijn
insecten zoals het
gentiaanblauwtje en
vogels zoals de kemphaan.

•

In 1990 waren er op
boerenland twee keer
zo veel populaties wilde
dieren (dat zijn groepen
dieren van dezelfde soort)
als nu.

•

Er zijn vaak weinig
bloemen en kruiden, die
voor insecten nodig zijn
om te overleven.

•

Insecten zijn belangrijk
voedsel voor vogels.

•

Gelukkig zijn er boeren die
meer natuur op hun land
willen. Ze laten er bloemen
en kruiden groeien.

Granen

LANDBOUW

Hoeveel grond van Nederland is
landbouwgrond?

Omcirkel het juiste kaartje.
ongeveer 20%

2

ongeveer 60%

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op les 18: ‘Nederlandse natuur in de
problemen’.
2. Lees het interview van Janouk met boer Jaring
Brunia.

Onderzoek
van Janouk

Deze weetjes
gaan over een
nieuw onderzoek
van WWF.
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Overleven

5

Bedenk een oplossing

a. Wat hebben wilde dieren nodig om
te overleven?
Schrijf alles op wat je kan bedenken.

b. Bij boer Jaring kunnen insecten en
weidevogels goed leven. Waarom is dat?
Schrijf het op in je eigen woorden.

Stel je voor: jij wordt gevraagd om een
oplossing te bedenken voor de vraag:

Hoe kunnen we zorgen voor meer
wilde dieren op en bij boerenland?
Wat zou jouw oplossing zijn?
Gebruik het vak hiernaast als klad om je
eerste ideeën op te schrijven.
Geef jouw oplossing een titel en zoek
naar meer informatie als dat nodig is.
Verzamel beeld en weetjes en werk het uit
op een creatieve manier die je fijn vindt.
Maak bijvoorbeeld een presentatie of een
infographic!

Vertel

En ken je toevallig een boer? Misschien heeft hij of
zij ook nog een advies voor jou!

Als je nog niet klaar bent met boerenland
Doe een mini-onderzoek naar wilde dieren van het boerenland.
Zoek op internet welke dieren er leven en maak een paspoort
(met een foto en weetjes) van een dier.
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Vertel aan een klasgenoot wat jouw oplossing is en
laat zien wat je gemaakt hebt. Heeft hij of zij nog
tips?

To
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Speur op internet naar wat wilde dieren van het
boerenland nodig hebben. Zoek ook op wat boeren
al doen. Dit kan je helpen om jouw oplossing te
bedenken.

Hoe kan er
rondom school
meer ruimte
gemaakt
worden voor
insecten?
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Tip!

Bedenk ook hoe je boeren kan
betrekken bij jouw oplossing!

