Vogelbekdier in gevaar (groep 7/8)
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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Begin deze opdracht eventueel klassikaal. Laat kinderen om de beurt iets
noemen en schrijf dit op het bord. Op het antwoordenblad staan enkele
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.
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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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Laat de kinderen eerst omschrijven (op papier) wat ze willen filmen. Het
kan helpen om deze opdracht verplicht in groepjes of tweetallen te laten
maken. Indien er tijd over is (en apparatuur beschikbaar), kan het erg
leuk zijn om kinderen een stukje zelf te laten filmen.

Toekomst-vraag
Door veranderend klimaat krijgen we steeds meer te maken met extreme
weersomstandigheden zoals droogte, overstromingen en zware stormen.
Duurzamer leven, minder uitstoten en minder consumeren helpt tegen
klimaatverandering. Dat kan dus een antwoord zijn op de vraag. Het kan
ook interessant zijn om het met de kinderen te hebben over oplossingen
van de toekomst. Kunnen we iets verzinnen zoals regenmachines,
waardoor het nooit meer ergens extreem droog gaat zijn?
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Antwoorden
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Een aantal mogelijke redenen van uitsterven:
- Het leefgebied van een dier verdwijnt of wordt te klein (door
bijvoorbeeld het kappen van bomen of stedenbouw).
- Natuurrampen (bijvoorbeeld bosbranden of overstromingen).
- Door mensen (bijvoorbeeld door stropers die dieren willen 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.

De naam van het eiland bij het kaartje is: Tasmanië.
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Er is veel te vertellen over het vogelbekdier. Bijvoorbeeld:
Uiterlijk: heeft een bruine kleur, heeft een bek zoals een eend, wordt
ongeveer 50 centimer lang, heeft zwemvliezen, mannetjes hebben een
giftige stekel bij hun achterpoten.
Voedsel: eet alleen onderwater, eet graag: kreeften, krabben, wormen,
kleine waterinsecten en schelpdieren.
Voortplanting: Vrouwtjes leggen eieren in een hol, meestal leggen ze 1
of 2 eieren, eieren komen na 10 dagen uit, baby-vogelbekdieren blijven de
eerste vier maanden bij hun moeder om goed te leren zwemmen.

