Groep 5/6
Wat heb je
nodig:
Pen of potlood,
internet

Olifant in je
achtertuin

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

Je leert dat mensen en
dieren elkaar soms in de
weg zitten.
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Weet jij hoe een olifant eruitziet?
Teken hier uit je hoofd een olifant van kop
tot staart.

Onderzoek
van Janouk

•

De olifant is het grootste
landdier en kan 7000 kilo
wegen.

•

De olifant heeft de
grootste oren en van alle
landdieren.

•

De slurf van de olifant kan
wel 2 meter lang worden.

•

Olifanten eten de hele dag
door. Ze kunnen wel 200
kilo planten per dag eten.

•

Een olifant slaapt 4 uur
per dag.

•

Slagtanden van een olifant
groeien 20 centimeter per
jaar.

•

Olifanten hebben veel
ruimte nodig om te kunnen
leven.

Zet een streep onder alle
woorden die gaan over een
lichaamsdeel van een olifant.
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Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op ‘Les 8: Olifant in je achtertuin’.
2. Bekijk en lees het artikel.
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Mening
a. Je hebt het filmpje bekeken.
Wat vind je ervan dat de olifant door
bewoners de stad is uitgejaagd?
Schrijf hieronder jouw mening op.

b. Een inwoners van India heeft een gezin
met kinderen. Hij wil graag dat de
kinderen buiten kunnen spelen. Op een
dag lopen er olifanten door de straat.
Hierdoor durft hij zijn kinderen niet
meer alleen naar buiten te laten.
Schrijf hieronder de mening van de
boer op.

Dit zijn de
pootafdrukken
van een olifant
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De olifant en de boer
6000 kilo olifant laat zich niet zomaar
wegjagen. Maar de inwoners van de stad willen
ook graag een veilige stad.
Wat nu?
Maak een stripverhaal van minstens 6
plaatjes, over een olifant met honger en een
stad waar veel voedsel te vinden is.
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Laat je stripverhaal aan 3 mensen
lezen. Stel ze deze vragen:
1. Wie vind je dat er meer gelijk heeft: de olifant
of de inwoners?
2. Wat vind je van mijn oplossing?

Als je nog niet klaar bent met de olifanten
Teken een olifant op een groot papier. Schrijf alle weetjes erbij
die je kunt vinden over de olifant. Hang het op in de klas.

Toekomst-vraag
van Janouk
Kan Azië
zonder
olifanten?
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Gaat het lukken om dit probleem op te lossen,
zonder de olifant dood te maken?

Printblad

Olifant in je achtertuin
Teken hier jouw stripverhaal.
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