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De wolf is terug

roofdier van Nederland.
Tijd: 30 minuten.
Benodigdheden: Pen, stiften of kleurpotloden,
internet.
Werkwijze: Alleen of met z’n tweeën.

Opdracht 1

De juiste antwoorden zijn: hond, 2018, Duitsland, huilen, om met andere wolven te praten.
(aanvullend: De eerste waarneming was in 2015, maar sinds 2018 is de wolf weer officieel
gevestigd in Nederland.)
Opdracht 2

De bron is dit filmpje van het Jeugdjournaal. Bekijk het eventueel klassikaal en praat na.
Opdracht 3

Lees de weetjes eventueel samen.
Opdracht 4

Je kunt kinderen hierover met elkaar in gesprek laten gaan. Wat vinden zij er zelf van, en

waarom zijn ze het eens of oneens met de zinnen? Er zijn vaak goede argumenten te bedenken
voor beide kanten van het verhaal.
Opdracht 5

Er zijn al verschillende manieren bekend om vee en (huis)dieren tegen aanvallen van de wolf te
beschermen. In de bron van het Jeugdjournaal hebben de kinderen al geleerd dat er speciale

netten zijn om wolven tegen te houden. Ook de inzet van honden, lama’s of ezels wordt in het

buitenland vaak toegepast. Maar misschien komen de kinderen met nog veel betere oplossingen!
Opdracht 6

Laat de kinderen onderling hun oplossingen vergelijken en als er tijd is de oplossing in een
grotere tekening verwerken.
Toekomst-vraag

De aanwezigheid van de wolf in Nederland roept veel op in de samenleving omdat de wolf onze
landbouwhuisdieren als prooi ziet. Het is een goed voorbeeld van een mens-dier conflict. Ook in

andere landen vinden dit soort conflicten plaats, de tijger in India die geiten doodt of de olifant
die akkers plattrapt in Afrika. Hoe kunnen we toch een manier vinden om samen te leren leven
met dit grote roofdier?
Aanvullende opdracht

Misschien leert het kind ook weer van de meningen van anderen. Voor info over de wolf in

Nederland kun je ook kijken op de website van wolven in Nederland: www.wolveninnederland.nl.

