Groep 5/6
Dit heb je nodig:
Pen, stiften of
kleurpotloden,
internet
Tijd:
30 minuten

De wolf is 					
terug

Werkwijze:
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert over het grootste		
roofdier in Nederland.
						
Onderzoek
van Janouk

Wat weet jij over wolven?			
Vul de woorden in.
De wolf is een roofdier. Hij is familie van de

.

Wolven in Europa eten het
liefst herten, reeën en wilde
zwijnen.

.

Soms moeten jagers
herten afschieten. Als er
teveel in een natuurgebied
zijn. Door de wolf hoeven
minder herten te worden
afgeschoten.

.

Een groep wolven heet een
roedel.

.

Mannetjes-wolven verlaten
hun familie als ze ongeveer
3 jaar oud zijn. Ze gaan dan
zwerven en op zoek naar een
nieuwe roedel.

.

Alle wolven worden met
blauwe ogen geboren. Later
veranderen ze in goudgeel.

.

Een wolf ontwijkt mensen.

.

Alleen als een wolf zich
bedreigd voelt of zijn jongen
wil beschermen zal hij
misschien mensen aanvallen.
		

_____________ . De wolf leeft in veel Europese
landen. En ook sinds _________ weer in Nederland.
Daarvoor was hij wel meer dan 100 jaar
verdwenen uit ons land. De wolven die er nu
zijn, komen uit _______________________ .
Een wolf maakt een hard geluid, dat wordt ook
wel ____________ genoemd.
Dat doet hij ___________________________________ .
Kies uit:
[tijger]

[België]

[huilen]

[omdat hij verdrietig is]

[2018]

[krijsen]

[2010]

[hond]

[Duitsland]

[om met andere wolven te praten]
Hoeveel wolvenpootjes tel jij in deze les?

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op: ‘Les 31: De wolf is terug’.
2. Lees de tekst en bekijk het filmpje van het
Jeugdjournaal.			

Onderstreep
alles dat je
al wist.

Eens of oneens?								
Hieronder staan een paar zinnen over de wolf.
Kruis aan of je het eens of oneens bent.
Boeren moeten hun vee zelf
beschermen tegen wolven.

Ik zou best een wolf in het
wild willen zien.

Oneens

Eens

De wolf hoort niet in Nederland thuis.

Het is goed dat het verboden is om
wolven te verjagen.

Oneens

Eens

Ik zou het eng vinden om een wolf
tegen te komen.
Oneens

Eens

Oneens

Eens

Oneens

Eens

Als een wolf een schaap opeet,
moet de boer geld krijgen.
Oneens

Eens

Oplossing											
													
De wolf is een
Schapen en ander vee van mensen in Nederland zijn
nogniet altijd goed beschermd tegen de wolf.
Daar zijn vastoplossingen voor te bedenken!

beschermd dier.
Het is verboden om
hem te doden
of te verjagen.

Bedenk 2 mogelijke oplossingen en maak er een					
tekening van in de vakjes.
Oplossing 1

Als je nog niet klaar bent met de wolf
Houd een mini-onderzoek. Vraag op school of thuis aan
mensenwat zij van de wolf in Nederland vinden. Schrijf op
wat mensenzeggen en onderstreep de antwoorden die je
het meest interessant vond.

Is het goed dat
de wolf
een beschermde
diersoort is?

k
ou

Kies een klasgenoot en laat jouw oplossingen
zien. Vraag je klasgenoot om een krul te zetten
bij de oplossing die hij of zij het beste vindt.
Heb je tijd over? Teken dan samen een van
jullie oplossingen op een groot vel papier.
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Vergelijk						
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Oplossing 2

