Groep 7/8
Wat heb je
nodig?
Pen of potlood,
internet

De walvis helpt
ons klimaat!

Tijd
30 Minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert dat walvissen
belangrijk zijn in de strijd
tegen klimaatverandering.
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Wat weet jij over walvissen?
Verbind de juiste woorden met elkaar.

Wordt gebruikt voor
walvisjacht

Heeft een ademgat

Voedsel

Zwart-witte walvis

Zoogdier

Zingt onderwater

Orka

Plankton en krill

Vies drankje gemaakt
van walvis

Harpoen

Bultrugwalvis

Levertraan

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

•

Op de wereld leven 82
soorten walvissen.

•

Er zijn twee groepen
walvissen, baleinwalvissen
(zoals de blauwe vinvis)
en tandwalvissen (zoals de
orka).

•

De blauwe vinvis is het
grootste dier op aarde. Het
dier weegt meer dan 120
auto’s bij elkaar.

•

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

•

Er werd vroeger veel op
walvissen gejaagd, ook door
Nederlandse walvisjagers.

•

Jagen op walvissen is
verboden, maar het wordt
nog wel illegaal gedaan.

•

Walvissen kunnen ook
verstrikt raken door
visnetten of last hebben
van plastic.

Zet een
kruisje bij de
weetjes die
jij interessant
vindt.
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Uitstoot

5

Superdier!

Bij 2 las je over het broeikasgas CO2. Het draagt bij aan
klimaatverandering. CO2 kan door verschillende dingen
in de lucht komen. Teken drie oorzaken in de vakjes.

Walvissen nemen CO2 op en zijn dus echt superdieren! Ze zijn
belangrijk voor de natuur en het klimaat. Tijd om ze in het
zonnetje te zetten.
Kies op het internet een walvissoort (je juf of meester heeft
ook een lijst met soorten).

TIP: In de Noordzee leven ook walvissen, kies er daar eentje van!
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Laat zien
Kies een klasgenoot met een andere walvissoort.
Schrijf 1 weetje op van de ander die je bijzonder vindt.

Toekomst-vraag
van Janouk

Als je nog niet klaar bent met walvissen
Veel walvissen hebben een bijzondere manier van met elkaar
praten en maken daarbij grappige geluiden. Zoek op internet
naar een video waar dat te horen is. Kun je het geluid
(zachtjes) nadoen?

Als dieren goed zijn
voor het klimaat,
moeten ze dan
beter beschermd
worden?
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Gebruik het superdier-kaartje.
Schrijf of teken verschillende weetjes over jouw walvis
en maak duidelijk waarom het echt een superdier is!

Printblad
Superdierkaartje

Een grappig weetje

Een uiterlijk-weetje

Een bedreigingen-weetje

Een hoe-kunnen-wehem-helpen-weetje

Mijn walvissoort

Een uitblink-weetje
(hier is de walvis heel
goed in)

Een dit-moet-iedereenweten-weetje

Een voedsel-weetje

