Groep 5/6
Wat heb je
nodig?
Potlood of
pen, werkblad
Noordzeeweetjeskaart,
internet

Een duik in de
Noordzee

Tijd
30 Minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert dat het belangrijk is
dat we de Noordzee schoon
houden.
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Denken aan de zee
Maak de zin af.
Als ik aan de Noordzee denk, dan denk ik aan...
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Ga naar www.jeugdjournaal.nl
1. Zoek met het woord “Noordzee”.
2. Kies het filmpje met de titel:
“Duikers maken de bodem van de Noordzee
schoon”.
3. Bekijk het filmpje.

Onderzoek
van Janouk

•

In de Noordzee
zwemmen ongeveer 220
verschillende soorten
vissen.

•

In de Noordzee leven ook
dolfijnen en haaien.

•

Er drijft zwerfvuil en
plastic in de Noordzee.
Vissen en vogels denken
dat het voedsel is en eten
het op. Daardoor gaan er
veel dieren dood.

•

Afval in de Noordzee komt
van het land, maar ook
van schepen. Bijvoorbeeld
tijdens een storm.

•

Op de bodem van de
Noordzee liggen oude
visnetten, waar zeedieren
in verstrikt kunnen raken.

•

De Noordzee is het
grootste natuurgebied van
Nederland.

•

De Noordzee begint in
Noord-Frankrijk en loopt
door tot aan Noorwegen.

Omcirkel
alle woorden
die over een
dier gaan.
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Afval van boten
Bekijk de plaatjes hieronder.
Wat is het probleem?
Wat is het verschil?
Welk afval wordt sneller opgeruimd?
Waarom?
Praat er samen over en schrijf het op.

Afval
op straat
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Afval in
de zee

Noordzeeweetjeskaart
Er wordt gelukkig veel gedaan om de Noordzee weer gezonder te
maken. Er leven zoveel bijzondere dieren!
Maak een weetjeskaart over één dier uit de Noordzee.
Kies er ééntje uit de lijst of bedenk er zelf eentje.
Gebruik het werkblad.
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Kaartjes uitwisselen
Hebben je klasgenoten ook kaartjes gemaakt?
Ruil van kaartje en lees een andere
Noordzeeweetjeskaart.
Hoeveel wist je al?

Als je nog niet klaar bent met de Noordzee
Wil je nog meer leren over de Noordzee? Maak dan nog meer
Noordzeeweetjeskaarten. Bijvoorbeeld over een plant of over
een vis die zo klein is dat je ‘m bijna niet kunt zien.

Toekomst-vraag
van Janouk
Hoe kunnen we
aan land helpen
om ervoor te
zorgen dat er geen
afval meer in de
Noordzee komt?
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Zoek naar informatie in de schoolbibliotheek of op internet.

Werkblad

Noordzeeweetjeskaart
Stappenplan
1. Kies een dier.

Een lijst met enkele

2. Zoek of teken er een plaatje van.
3. Schrijf onder het plaatje zoveel
mogelijk leuke en interessante
informatie. Denk aan: de naam,
het leefgebied, uiterlijk, voedsel,
bijzonderheden.

diersoorten uit de Noordzee
Anemonen
Krabben
Zeehonden
Bruinvissen
Garnalen
Heremietkreeften

Teken of plak hier een foto van je dier

Dit weet ik over mijn dier...

Haaien
Roggen
Inktvissen
Kwallen
Kokkels
Walvissen

