Groep 7/8
Dit heb je nodig:
Pen, stiften of
kleurpotloden,
vel papier,
internet

De wolf is 					
terug

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

Je leert over het grootste		
roofdier in Nederland.
						
Strepen								
Lees de tekst over de wolf. Streep de foute groene
woorden weg.
De wolf leeft in veel Europese landen. Sinds 2013 /

Onderzoek
van Janouk

.

Als er teveel herten in een
natuurgebied zijn, moet een
jager ze soms afschieten.
De wolf eet herten en zorgt
voor balans in de natuur. Er
hoeven minder herten te
worden afgeschoten.

.

Wolven leven vaak in
groepen. Zo’n groep heet
een roedel. Een groep wolven
heet een roedel.

De wolf is wel / niet een beschermde diersoort in

.

Een wolvenmoeder krijgt
vaak 4 of 5 jongen.

hem te verjagen of doden.

.

Ook in Nederland hebben
wolven het afgelopen jaar al
jongen gekregen.

.

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

.

Een wolf ontwijkt mensen.
Alleen als hij zich bedreigd
voelt of zich zorgen maakt
om zijn jongen zal hij
misschien aanvallen.

.

Wolven kunnen goed
zwemmen.		

2018 leeft hij ook weer in Nederland. Hij was sinds
1869 verdwenen uit ons land. De wolven die er nu
zijn, komen uit ons buurland Duitsland / België.

Wolven eten graag reeën en wilde zwijnen. Soms
eten ze ook koeien / schapen van boeren. Dat

gebeurt als er geen goed hek staat om het verblijf.
Nederland. Dat betekent dat het strafbaar is om

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.
			
3. Wat is de mening van de boer uit het filmpje?

4. En wat is de oorzaak volgens de wolvenexpert?

Onderstreep
alles dat je
al wist.

Onderzoekje
Interview 2 mensen over de situatie van de wolf in Nederland.
Stel hem of haar de vragen die hieronder staan. Verzin er zelf ook een vraag bij.
In de vakken maak je aantekeningen tijdens je interview.

2. Vind je dat een wolf verjaagd
mag worden van plekken waar ook
mensen en vee leven?

1. Vind je dat de wolf in de Nederlandse
natuur hoort?

3. Is het de eigen schuld van de
boer als een wolf zijn vee dood maakt?

4.

Conclusie
													
Gebruik een extra vel papier. Schrijf de meest boeiende
uitspraken er met grote letters op. Versier de ruimte
die over is met plaatjes of tekeningen van de wolf.

Laat de resultaten van je onderzoek zien aan
jouw juf of meester. Ben je er heel trots op?
Vraag of je het mag presenteren voor de klas.
Als je nog niet klaar bent met de wolf
Een oplossing om wolven weg te houden van schapen zijn
speciale netten. Maar welke oplossingen kan je nog meer
verzinnen? Bedenk een oplossing en werk het uit met een
tekening.

raag va
st-v
n
m
Ja
o
k
n
e

Wat zou er
gebeuren
als de wolf geen
beschermd dier
zou zijn?
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Tip!

Als er vee van een boer
wordt gedood, krijgt de boer
een schadevergoeding.

Je mag natuurlijk ook jouw eigen mening
over de wolf op het blad verwerken.
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Kijk goed naar je aantekenigen bij 4. De resultaten van je
onderzoek ga je nu verwerken in een klein rapportje.

