Groep 7/8
Wat heb je
nodig?
Pen, printblad
storyboard,
internet

Vogelbekdier
in gevaar

Tijd
30 Minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert waarom dit dier
bijzonder is en gevaar loopt.
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Uitsterven
Dieren kunnen uitsterven. Dat heeft verschillende
oorzaken.
Kies een klasgenoot.
Noem om de beurt een oorzaak of gebeurtenis
waardoor een diersoort kan uitsterven.
Stop na 1 minuut. Wie wist het meeste te
benoemen?

Australië

Vogelbekdieren
leven in het donker
gekleurde gebied. Op
het vasteland, maar
ook op dit eiland
met de naam:
. . . . . . . .

(zoek op internet of in de atlas)
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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

•

Meer dan 25% van alle
planten en dieren op aarde
wordt bedreigd.

•

Dieren die gevaar lopen om
uit te sterven, staan op de
Rode Lijst.

•

Het vogelbekdier werd tot
nu toe nog niet ernstig
bedreigd, maar door de
extreme hitte in Australië
loopt hij steeds meer
gevaar.

•

Het vogelbekdier heeft
water nodig om te
overleven, maar veel
plekken met water zijn
opgedroogd.

•

Ook heeft het dier last van
dammen in het water en
vallen die vissers gebruiken
om schelpdieren te vangen.

•

Toen biologen het
vogelbekdier voor het
eerst zagen dachten ze
dat het een grap was.
Ze dachten dat iemand
een eend, een bever en
een otter aan elkaar had
geknutseld.
Kras iets door
dat je liever
niet had willen
weten.
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Bijzonder beest
Het vogelbekdier is heel bijzonder. Weet jij waarom? Schrijf in de
vakjes hieronder een weetje. Je mag natuurlijk zoeken op internet.

Een weetje over het
uiterlijk van dit dier
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Een weetje over het
voedsel van dit dier

Een weetje over hoe dit
dier zich voortplant

Film bedenken
Stel je voor, je wordt gevraagd
om een film te maken over het
vogelbekdier in Australië.
Maak een storyboard, dat is een
schema waarin je tekent wat je wilt
filmen.

TIP: Het kan helpen om eerst in steekwoorden op te schrijven wat je wilt filmen,
voordat je begint met tekenen.
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Filmen
Laat je storyboard zien aan je juf of meester. Heb
je tijd over? Kijk of het lukt om een stukje van je
storyboard echt te filmen.

Als je nog niet klaar bent met het vogelbekdier
Er bestaan meer dieren met bijzondere of gekke eigenschappen.
Zoek een bijzonder dier en maak er een infographic over.

Toekomst-vraag
van Janouk
Een van de
bedreigingen van 		
het vogelbekdier 		
is droogte.
Kunnen we daar			
iets tegen doen?
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Belangrijk is dat jouw film laat zien
hoe bijzonder het vogelbekdier is,
maar dat er ook meer aandacht moet
komen om hem te beschermen.

Storyboard

Vogelbekdier in gevaar
Teken in de vakjes wat je wil filmen. Geef elk vakje ook een
titel, zodat duidelijk is waar het over gaat.
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