Groep 7/8
Wat heb je
nodig:
Pen of potlood,
stiften,
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.

1

Dit keer gaat het in Toekomstkunde
over dieren waar mensen last van
hebben.
Kun jij diersoorten bedenken die de mensen ‘last’
bezorgen? Schrijf ze op.

2

3
•

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

•

Er zijn al 35 miljoen jaar
olifanten op aarde.

•

Er leven nog 415.000
olifanten in Afrika in het
wild en in Azië nog maar
45.000.

•

Elke dag worden ongeveer
55 olifanten doodgemaakt
in Afrika.

•

Stropers doden olifanten
dood om hun slagtanden
van ivoor, dat is namelijk
veel geld waard.

•

Olifanten hebben veel
ruimte nodig om te kunnen
leven.

Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op ‘Les 8: Olifant in je achtertuin’.
2. Bekijk en lees het artikel.
3. Waarom zou de olifant niet in de stad mogen
komen? Schrijf de meningen van de inwoners
van de stad in de praatwolkjes.

Inwoner 1

Inwoner 2

Onderzoek
van Janouk

Kleur het
weetje waar je
nog nooit van
gehoord had.

4

Onderzoekje
Interview 3 mensen over het
olifantenprobleem. Stel ze dezelfde vragen:
1. Is een olifant een bedreigde diersoort?
(Waarom?)
2. Wanneer vind jij dat olifanten verjaagd
mogen worden van een plek waar
mensen wonen?
3. Wie gaan er voor, mensen of olifanten?
(Waarom?)

5

Conclusie

Schrijf de conclusies uit je onderzoek op
het printblad.

Hoe doe je dat?
Welke antwoorden lijken op elkaar? Daar
maak je 1 antwoord van.
Bijvoorbeeld: Mensen moeten ruimte
maken voor de olifant.

6

Laat zien
Laat het resultaat zien aan je juf of meester.
Vraag waar je het kunt ophangen, zodat iedereen
het kan zien.

Als je nog niet klaar bent met de olifanten
Olifanten kunnen iets heel bijzonders: op kilometers afstand
van elkaar met elkaar communiceren. Zoek in de schoolbieb
of op internet naar informatie hierover. Houd een supersnelle
spreekbeurt van 2 minuten voor de klas, waarin je uitlegt hoe
olifanten dat doen en waarom.

Toekomst-vraag
van Janouk
Kunnen
we zonder
olifanten?

Les 8(7-8) - 30-05-22 | © Fotografie: Richard Barrett / WWF-UK, Antoine Guibert / WWF-Myanmar, Martin Harvey / WWF

Neem het printblad dat bij deze les
hoort. (Je mag het kleuren!)

Printblad

Olifant in je achtertuin
Schrijf hier de conclusies
van je onderzoek.

1. Is een olifant een bedreigde
diersoort? (Waarom?)

2. Wanneer vind jij dat olifanten verjaagd
mogen worden van een plek waar mensen
wonen?

3. Wie gaan er voor, mensen of olifanten?
(Waarom?)

