Stop de handel in bedreigde dieren (groep 5-6)
Handleiding
De kinderen kunnen het werkblad zelfstandig of in tweetallen maken.
Print ook het printblad uit, dit is de derde pagina van het werkblad.
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Laat de kinderen het filmpje zelfstandig bekijken of je kunt er voor
kiezen om het klassikaal te laten zien. Bespreek evt. met de kinderen
wat ze hebben gezien en gehoord. Dit bereidt hen al voor op de rest van
de opdrachten.

De WWF-deskundige noemt vijf specifieke items die ingeleverd zouden
kunnen worden in de bak. Deze kunnen door de kinderen worden ingevuld.
Natuurlijk kunnen ze ook zelf nog andere items bedenken!
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Kinderen kunnen hier echt gaan nadenken over oorzaak en gevolg. Er
worden hele mooie dingen gemaakt van dierlijke producten. Maar hiervoor
gaan wel (bedreigde) dieren dood. Misschien dat de kinderen ook zelf nog
andere redenen bedenken waarom dit niet goed is.
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Kinderen kunnen bij deze opdracht hun creativiteit de vrije hand geven.
Alle materialen kunnen worden gebruikt, zolang er maar geen bedreigde
diersoort aan te pas is gekomen. Denk aan stofjes, wattenbolletjes en
papier, maar ook een blad van een plant of een ijsstokje kan worden
gebruikt!

Stop de handel in bedreigde dieren (groep 5-6)
Antwoorden
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Er zijn heel veel spullen die gemaakt zijn van bedreigde planten of
dieren. Spullen die in de bak kunnen belanden zijn bijvoorbeeld:
• Schildpadden
• Laarzen gemaakt van slangenleer
• Ivoren slagtand van een olifant
• De kop van een krokodil

In het filmpje kun je de antwoorden eigenlijk al vinden. Omdat mensen
dit soort sieraden en tassen mooi vinden en niet weten dat het verboden
is blijven deze spullen verkocht worden. Het zijn spullen gemaakt van
beschermde soorten die niet verhandeld mogen worden. Dat is omdat
ze uit het wild worden gehaald om een sieraad of tas van te maken.
Daardoor blijven er steeds minder dieren achter in het wild.

