Groep 5/6
Wat heb je
nodig?
Pen of potlood,
kleurpotloden
of stiften,
internet

De walvis helpt
ons klimaat!

Tijd
30 Minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert waarom walvissen
belangrijk zijn voor de natuur.
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Vul de mindmap aan.

Leeft in de zee

Eet plankton
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3

Wat weet jij over walvissen?

Ga naar www.wwf.nl/bron
1. Scroll naar beneden tot je ziet staan:
‘Les 13: De walvis helpt ons klimaat!’.
2. Klik op het plaatje.
3. Lees het interview met Nathalie van het Wereld
Natuur Fonds. Zij weet alles over walvissen.

Onderzoek
van Janouk

•

Er bestaan meer dan 80
soorten walvissen.

•

De grootste walvis ter
wereld is de blauwe vinvis,
hij weegt net zo veel als
120 auto’s.

•

Walvissen hebben geen
oorschelpen maar kleine
gaatjes aan de zijkanten
van hun kop.

•

Er werd vroeger veel op
walvissen gejaagd voor hun
vlees en om er medicijnen
van te maken.

•

Walvissen zijn geen
vissen, maar zoogdieren.
Ze moeten boven water
ademhalen.

•

Sommige walvissensoorten
zijn echte jagers. Zoals
tuimelaars en orka’s.

•

Walvissen raken soms
verstrikt in visnetten.

Kleur de
zinnen waarvan
je iets nieuws
leerde.
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Minder walvissen?

In het interview lees je dat walvissen belangrijk zijn voor
de natuur. Schrijf twee dingen op die zouden kunnen
gebeuren als er minder walvissen zijn.

Zo ziet plankton eruit!
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Wonderlijke walvispoep
Walvispoep is een lekker hapje voor plankton. En die diertjes maken van CO2
zuurstof. Dat is weer goed tegen klimaatverandering.
Maak hier een stripverhaal van, zodat andere mensen ook snappen hoe dit werkt.
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1: Walvis eet

2: Walvis poept

3: Plankton eet het poep

4: Plankton maakt zuurstof van CO2

Laat zien							
Laat je stripverhaal aan een klasgenoot. Snapt hij/
zij waarom walvissen belangrijk zijn voor de natuur?

Als je nog niet klaar bent met walvissen
Er leven op aarde meer dan 80 soorten walvissen! Kies een
soort die jij het coolst vindt. Maak van deze walvis een mooie
tekening.

Toekomst-vraag
van Janouk
Wat kunnen we
doen om te zorgen
dat er meer
walvissen komen?
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TIP: Lees in het vakje wat je kunt tekenen.

