Groep 5/6
Dit heb je
nodig:
Pen, stiften of
kleurpotloden,
schaar,
printblad,
internet

Superdier:
de haai

Tijd:
30 minuten
Werkwijze:
Alleen

Je leert over haaien en
waarom ze bedreigd worden.
Wat weet jij over haaien?
Vul het woordweb in.

Onderzoek
van Janouk
.

Haaien waren er al eerder
dan de dinosaurussen.

.

Er worden ongeveer 10
mensen per jaar gedood door
haaien.				

.

Andersom worden er drie
haaien per seconde gedood
door mensen. Dat zijn wel
100 miljoen haaien per jaar.
			
Mensen doden haaien
voor hun vlees en vinnen.
Van de vinnen wordt
haaienvinnensoep gemaakt.
			
Van het skelet van haaien
worden medicijnen gemaakt.

.

.
.

Haaien gaan hun hele
leven door met
tanden wisselen.

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op: ‘Les 34: Superdier: de haai’.
2. Bekijk het filmpje.

Vissers vangen soms per
ongeluk haaien in hun
net. Ze worden niet vaak
teruggegooid in zee gaan dan
dood.

Teken een
haaienvin bij
iets dat je nog
niet wist!

Belangrijk
a. In het filmpje van 2 hoor je dat haaien
belangrijk zijn voor het leven in zee.
Waarom? Schrijf het op in je eigen woorden

b. Het Wereld Natuur Fonds (WWF) wil dat
mensen stoppen met het gebruiken van
haaienvinnen voor soep en medicijnen.
Hoe kan WWF mensen overtuigen om geen
haaienvinnen meer te gebruiken?
Bedenk oplossingen en schrijf ze in het vak
hieronder. Kun je niks meer bedenken? Zet
dan een rondje om de oplossing die volgens
jou het beste is.

Haaien-happertje
Er bestaan wel 500 soorten haaien.
Daar moeten we zuinig op zijn!
Met een haaien-happertje kun je
anderen laten zien welke bijzondere
haaien er bestaan.

De witte kant is
hier boven, de
haaien en getallen
liggen dus onderop.

Stap 1: Pak het prinblad van het haaien-happertje
erbij. Knip het grote vierkant uit.
Stap 2: Zoek op internet of in de schoolbieb naar 8
verschillende haaien.
Stap 3: Schrijf deze 8 haaien op de grijze
stippellijntjes.
Stap 4: Vouw jouw happertje. Hiernaast zie je hoe
dat moet.

Weetjes						
Laat een klasgenoot een getal kiezen. Zo vaak vouw
jij jouw happertje open en dicht.
Je klasgenoot kiestvervolgens 1 van de 4 nummers
die er verschijnen. Dat nummer vouw je open. Vertel
welke haai ze hebben gekozen. Zoek daarna samen
naar een weetje over deze haai op internet. Wissel
na een paar keer van happertje.
Als je nog niet klaar bent met haaien
Bij vraag 4 heb je oplossingen bedacht hoe het WWF kan
zorgen dat mensen geen haaienvinnen meer gebruiken.
Maak hier een mooie poster van, zodat iedereen op de
hoogte is!

Haaien hebben
momenten
overleefd die zelfs
de dino’s niet
overleefden.
Kunnen haaien
misschien niet
uitsterven?
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Ga als volgt te werk:

Haaien-happertje

