De walvis helpt ons klimaat! (groep 5-6)
Handleiding
De kinderen kunnen het werkblad zelfstandig of in tweetallen maken.
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Als de kinderen het lastig vinden kun je de bron klassikaal lezen. Lees
het voor of laat de kinderen om de beurt een stukje voorlezen.

Bespreek hier eventueel eerst de stappen van het stripverhaal en schrijf
de stappen in steekwoorden uit op het bord. Op deze manier begrijpen de
kinderen goed hoe het proces werkt en wat er tijdens de opdracht van
hen gevraagd wordt.
Deze opdracht kun je klassikaal bespreken. Je kunt iemand vragen zijn/
haar strip te laten zien en te beschrijven wat er gebeurt. Heeft iedereen
ongeveer hetzelfde of zijn er veel verschillen?
Toekomst-vraag
Start een dicussie.
Dit kunnnen mensen bijvoorbeeld doen voor de walvis:
• Aandacht vragen voor de walvis.
• Goed omgaan met (plastic)afval en visnetten, waardoor het niet in zee
belandt en de walvis er geen last van heeft.
• Bedrijven en mensen steunen die walvissen helpen, om bijvoorbeeld
nieuwe zeegebieden te beschermen en regels op te stellen.

De walvis helpt ons klimaat! (groep 5-6)
Antwoorden
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Dingen die kunnen gebeuren als er minder walvissen zijn:
•

Plankton heeft walvispoep nodig om te leven. Als plankton walvispoep
eet, maken ze zuurstof van CO2. Als er minder van plankton is, zal er
ook meer CO2 in de lucht blijven. Dit is slecht voor het klimaat.

•

Als walvissen doodgaan, nemen ze ook CO2 mee naar de bodem van
de oceaan. Met minder walvissen blijft er dus meer CO2 in de lucht.

•

Walvissen die gestorven zijn, zijn vaak een goede voedingsbron voor
zeedieren maar ook landdieren als ijsberen. Minder walvissen betekent
ook minder voedsel voor andere dieren.

Zorg dat het in jouw strip vooral duidelijk is dat plankton de poep van
een walvis graag eet en daardoor groeit. En dat plankton de stof CO2 uit
de lucht haalt en daarbij zuurstof maakt.

