Groep 7/8
Wat heb je
nodig?
Pen,
stiften of
kleurpotloden,
internet

Eiland voor
vogels en
vissen

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen

Je leert wat mensen doen om
de natuur een handje te helpen.
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Eilanden
Welke eilanden ken jij zonder het op te zoeken?
Schrijf ze op.

Hier ligt het
eiland Bliek!

•

Het eiland Bliek ligt in de
provincie Zuid-Holland.

•

Bliek is een andere naam
voor een jonge haring.

•

Water uit de zee is zout,
water uit rivieren zoet. In
het Haringvliet komt dat
samen.

•

Sommige trekvissen
hebben dat nodig. Ze leven
op zee in zout water, maar
kunnen alleen paaien in het
zoete water van rivieren.

•

Voorbeelden van zulke
trekvissen zijn de steur en
de zalm.

•

Er zijn in Nederland meer
eilanden speciaal voor
dieren aangelegd. Zoals de
Marker Wadden.

•

Op de Marker Wadden werd
in juni 2020 een zeldzame
lachstern gespot. Die was
daar voor het eerst aan het
broeden!

dat
Wist jij ms
so
mensen uwen?
n bo
eilande

E
JA / NE

2

Ga naar www.wwf.nl/bron
1. Klik op: “Les 35: Eiland voor vogels en vissen”.
2. Lees de tekstjes en bekijk de foto’s.

Onderzoek
van Janouk
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De natuur helpen
Geef antwoord op vraag a. en b.
a.

Vind je dat mensen de natuur moeten helpen
als ze dat kunnen? Leg je antwoord uit.

Dit is Bliek van bovenaf
toen het net was gebouwd!
Tegenwoordig is het eiland
volop begroeid en is er veel
leven te vinden!

b.

Informatie-folder
Maak een folder over het eiland Bliek. Je
mag zelf bepalen hoe je dit doet. Gebruik
bijvoorbeeld een vel papier en vouw dit tot een
folder. Of maak het op de computer.
Gebruik de weetjes uit deze les als basis. Jouw
folder moet duidelijk maken dat Bliek een
bijzondere plek is vol leven en dat mensen
ervoor hebben gezorgd dat het er is. Gebruik
tekst en plaatjes.
TIP: Mensen mogen Bliek ook bezoeken, als ze
de dieren met rust laten. Schrijf daar ook iets
over in jouw folder.
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TIP: Zoek meer weetjes over de dieren
die op of bij Bliek leven (zoals deze Noordse
Sternen) en vertel erover in je folder.

Uitwisselen
Wissel jouw folder met die van een
klasgenoot. Bekijk die van elkaar en vertel
wat je er goed aan vindt.

Als je nog niet klaar bent met Bliek
Het is bijna vakantie! Maak een lijstje met dingen die jij deze
zomer kunt doen om de natuur te helpen! (Bijvoorbeeld een keer
plastic afval opruimen, of een insectenhotel bouwen). Voer deze
ook echt uit thuis, misschien wel met hulp van anderen.

Toekomst-vraag
van Janouk
Wat kan er op jullie
schoolplein gedaan
worden om de natuur
een handje te helpen?
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Mensen helpen de natuur vaker. Bijvoorbeeld
door vetbollen op te hangen in de winter
voor de vogels. Ken jij nog een voorbeeld?

