Groep 5/6
Wat heb je
nodig?
Pen, printblad
bord maken,
internet

Vogelbekdier
in gevaar

Tijd
30 Minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert wat er zo bijzonder 		
is aan het vogelbekdier.
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Lichaam
Het vogelbekdier is geen vogel. Hieronder staan drie
lichaamsdelen van het vogelbekdier. Welke dieren
hebben dezelfde soort lichaamsdelen? Schrijf ze op.

Snavel

•

Het vogelbekdier leeft
alleen in Australië in het
wild.

•

Daar leeft hij altijd in
de buurt van water.
Bijvoorbeeld bij een rivier.

•

De mieren-egel en het
vogelbekdier zijn de enige
zoogdieren op de wereld
die eieren leggen.

•

Een vogelbekdier heeft
geen tanden. Hij maalt eten
in zijn bek met steentjes
van de rivierbodem.

•

Zonder water kan een
vogelbekdier niet leven. Hij
eet alleen in het water en
niet op land.

•

Omdat het erg warm is
waar het dier leeft, zijn
veel plekken met water
opgedroogd.

•

Ook komt het dier soms
vast te zitten in vallen
die vissers gebruiken om
schelpdieren te vangen.

Zwemvliezen

Staart
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Ga naar www.jeugdjournaal.nl
1. Zoek (rechtsboven) met het woord: ‘Vogelbekdier’.
2. Klik op de pagina met de titel:
‘Vogelbekdieren worden bedreigd door droogte en
bosbranden’.
3. Bekijk het filmpje.

Onderzoek
van Janouk

Kras iets door
dat je liever
niet had willen
weten.
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Uitsterven
a. Als een dier niet meer op aarde leeft, is het
uitgestorven. Weet jij waarom dieren uitsterven?
Hieronder staat een voorbeeld. Schrijf er nog een
paar redenen van uitsterven bij.
De plek waar ze leven is weg of te klein geworden.

Het v
ogelb
ekdie
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r eet
ten. O
graag
ok kr
worm
abben
en vin
en
dt hij
lekke
r.

b. Mensen kunnen dieren helpen, zodat ze misschien niet uitsterven. Kan jij een manier
verzinnen om dieren in nood te helpen?
Overleg met een klasgenoot en schrijf jullie antwoord op.

Bord langs de weg
In Australië, het land waar het vogelbekdier leeft,
staan veel borden langs de weg. Ze staan er zodat
mensen goed uitkijken voor wilde dieren.
De meeste borden zijn voor kangoeroe’s.
Voor het vogelbekdier zijn er niet veel borden.
Pak het printblad erbij. Teken in het bovenste
vak een vogelbekdier. In het vak eronder schrijf
je waarom het dier zo bijzonder is en niet mag
uitsterven.
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Laat zien
Geef jouw bord een mooi plekje in het klaslokaal.
Vertel aan je juf of meester wat je in het onderste
vak hebt opgeschreven en waarom je dat hebt
gedaan.

Als je nog niet klaar bent met de het vogelbekdier
Toen wetenschappers het vogelbekdier voor het eerst zagen,
dachten ze dat iemand een eend, een bever en een otter aan
elkaar had geknutseld. Teken ook een dier dat bestaat uit
lichaamsdelen van andere dieren en geeft het een naam.

Toekomst-vraag
van Janouk
Zou jij dieren die
bijzonder of schattig 		
zijn eerder helpen 		
dan andere
dieren?
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