Vogelbekdier in gevaar (groep 5/6)
Handleiding
De kinderen maken het werkblad alleen of in tweetallen. Print ook het derde blad
van het werkblad uit. Deze hebben de kinderen nodig voor opdracht 5.
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Bekijk de bron (https://jeugdjournaal.nl/artikel/2319852-vogelbekdierenworden-bedreigd-door-droogte-en-bosbranden.html) eventueel klassikaal.
Wil je de les nog extra inleiden? Kies dan voor een video over het
vogelbekdier, bijvoorbeeld deze (https://youtu.be/a6QHzIJO5a8) van een
vogelbekdier-opvang.
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Afhankelijk van het niveau van de groep kan je deze opdracht ook
klassikaal uitvoeren. Het helpt hierbij om een splitsing te maken tussen
menselijke invloeden en niet-menselijke invloeden. Op natuurrampen
(zoals overstromingen) hebben mensen vaak een minder directe invloed
dan bijvoorbeeld stroperij. Op het antwoordblad staan een aantal
mogelijke antwoorden.
Ook kan het helpen om in te gaan op de vraag: ‘Wanneer is het erg als
een dier uitsterft?’. Hierbij zou een invalshoek kunnen zijn dat het erg
is als een dier uitsterft door toedoen van de mens, maar als het door
een natuurlijk verschijnsel gebeurt, dit misschien minder ‘erg’ gevonden
wordt.

Vogelbekdier in gevaar (groep 5/6)
Antwoorden
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Hieronder staan een aantal goede antwoorden met uitleg.
Snavel: eenden.
Alle vogels hebben een snavel. De snavel van het vogelbekdier lijkt
misschien wel het meeste op die van een eend.
Zwemvliezen: eenden, ganzen, pelikanen, zwanen, papegaaiduikers,
otters, bevers en amfibieën zoals kikkers.
De zwemvliezen helpen dieren om sneller te zwemmen en beter te lopen
over natte grond.
Staart: bever.
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a. Een aantal andere redenen van uitsterven:
- Natuurrampen (bijvoorbeeld bosbranden of overstromingen).
- Door mensen (bijvoorbeeld door stropers die dieren verkopen, of door
mensen die dieren doodmaken omdat ze er last van hebben).
- Door andere dieren die beter kunnen overleven (dieren worden soms
verdrongen door andere, vaak sterkere dieren).
- Door ziektes.
b. Dieren kunnen op veel manieren geholpen worden. Natuurlijk heeft niet
ieder dier last van dezelfde bedreiging. Een aantal antwoorden zijn:
- Het beschermen (en vergroten of verbeteren) van de plek waar ze
leven.
- Stropers opsporen en straffen.
- Dieren overplaatsen naar andere plekken waar ze beter kunnen leven.
- Dieren proberen te fokken en ze weer uit te zetten in het wild.
- Mensen vertellen om in actie te komen voor dieren (bijvoorbeeld door
geld in te zamelen, of door het aan zoveel mogelijk andere mensen te
vertellen).

