Groep 5/6
Dit heb je nodig:
Internet, pen,
tekenspullen,
vel papier
Tijd:
30 minuten

De natuur is een
babykamer!

Werkwijze:
Alleen

Je leert waarom we de natuur in het
voorjaar met rust moeten laten.

Zie jij welke
dieren dit zijn?

Geboren in de lente
In het voorjaar krijgt de natuur meer kleur en komen
er veel jonge dieren bij. Weet jij welke dieren er in de
lente worden geboren?
Schrijf zoveel mogelijk namen op in het vak.

Maak een
snelle
tekening
van een
jong dier
dat jij dit
jaar al he
bt gezien
.

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op ‘Les 78: De natuur is een babykamer!’.
2. Bekijk het filmpje van Janouk van Toekomstkunde.

Onderzoek
van Janouk
.

Veel vogels broeden tussen
15 maart en 15 juli.

.

Tijdens het broedseizoen
mogen vogels niet worden
verstoord. Als er vogels
broeden in een boom, dan
mag die boom niet gesnoeid
of gekapt worden.

.

Niet alle vogels hebben een
nest in een boom of in een
vogelhuisje. Vogels zoals
graspiepers en tjiftjafs
broeden op de grond.

.

Een ree krijgt meestal twee
kalfjes. Deze kalfjes liggen
vaak verstopt in hoog gras.
Daar krijgen ze melk van de
moeder-ree.

.

Loslopende honden
zijn een probleem in
het broedseizoen. Dat
komt doordat honden,
bijvoorbeeld in het bos, niet
netjes op het pad blijven.

.

Soms worden wandelaars of
fietsers aangevallen door
buizerds. Deze roofvogels
beschermen dan het gebied
bij hun nest.

Teken een
bloemetje bij
iets dat je nog
niet wist.

Verstoring van de natuur
Geef antwoord op de onderstaande vragen. Je kunt
informatie halen uit de bron van 2 of op internet zoeken.

a. Waarom worden er juist in de
lente veel jonge dieren geboren?

b. Bij mooi weer wandelen er
veel mensen in het bos. Dat kan
een gevaar zijn voor de jonge of
broedende dieren. Wat kunnen
mensen doen om de natuur zo
min mogelijk te verstoren?

Kom je een jong haasje
tegen? Raak het niet
aan. De mensen-geur kan
opgepikt worden door
roofdieren.

Aandacht!
Organisaties vinden het lastig om in de lente mensen
te vertellen dat de natuur rust nodig heeft. Want
juist in de lente willen mensen ook naar buiten.
Hoe kunnen zij op een goede manier hun boodschap
vertellen? Jij gaat ze daarbij helpen!
Maak een informatiebord. Gebruik hiervoor een vel
papier. Hierop schrijf je alles wat je te weten bent
gekomen over het broedseizoen. Vertel op jouw
bord wat mensen moeten doem om de natuur niet te
verstoren.
Versier het bord. Hoe meer jouw bord opvalt, hoe meer
mensen het zullen zien!

Tip!

Maak het bord voor alle natuur, of voor bepaalde dieren.
Zoals: vogels op een nest, herten in het bos of konijnen
in de duinen.

Laten zien
Hang jullie borden op een mooie plek in het lokaal
of in de school. Bekijk ook de borden van een paar
klasgenoten die een ander dier hebben gekozen en
vertel ze wat je er goed aan vindt.

Als je nog niet klaar bent met het broedseizoen.
Kijk tijdens het wandelen eens om je heen. Ben jij wel eens
een bord voor dieren tegengekomen? Zou jij je aan de regels
van het bord houden? Vind je het bord duidelijk genoeg?

Dit bord voo
r
zwanen bes
taat al.
Jij kunt vas
t een
beter bord
maken!

Toekomst-vraag
van Janouk
Veel mensen vinden
rust in de natuur.
Moeten dieren daar ook
rekening mee houden?
Hoe zou een bord voor
mensen eruit zien?

Les 78 (5-6) - 04-04-22 | © Fotografie: WWF, Shutterstock

Tip!

