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Sleutelwoorden

Bedreigde diersoorten

Uitgestorven diersoorten

Acties

Greenpeace

Wereld Natuurfonds

Bescherming

Fokken

Jacht

Stropers

Klimaatverandering

Milieuvervuiling

Illegale handel

Rode lijst

Inleiding

Wereldwijd wordt 28% van plant- en diersoorten bedreigd. Stropers, illegale handel in dieren,

verdwijnen van leefgebied en mens-dier conflicten zorgen ervoor dat er steeds meer dieren op de

rode lijst komen te staan. Ooit waren er in de wereld meer diersoorten dan er nu zijn. Helaas zijn

sommige dieren al uitgestorven, zoals de dodo. Ook leefden er vroeger dieren in Nederland die er nu

ook niet meer leven, zoals de bruine beer die tot de 11e eeuw in het wild voorkwam. 

Welke bedreigde diersoorten ken jij?

Materialen

Werkschrift

Internet

Boeken

Atlas

Pennen en potloden

Papier

Hulpkaart: Werkstuk
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Opdracht
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Werkstuk maken - Individueel

Maak eerst de planning in het werkschrift. 

1 Welke bedreigde diersoorten ken je? Schrijf dit op in het woordweb bij stap 1 van het werkschrift.

2 Zoek informatie over uitgestorven en bedreigde dieren. Maak er een lijst van. Schrijf op:

- Welke dieren zijn uitgestorven? Waarom?

- Welke dieren zijn bedreigd? Waarom?

3 Kies drie bedreigde dieren waar je een werkstuk over gaat maken. Hierin staat over elk dier:

- Informatie over het dier: uiterlijk, leefgebied, voedsel en vijanden. 

- Informatie over het leefgebied.

- Waarom het dier bedreigd wordt.

- Een grafiek met cijfers over de aantallen door de jaren heen. 

- Welke acties er zijn om dit dier te beschermen, en welke organisaties hieraan meehelpen. 

- Bijbehorende afbeeldingen voor extra duidelijkheid.

4 Kopieer een wereldkaart uit de atlas. Kleur de gebieden waar elk dier nog leeft.

Geef elk dier een eigen kleur en voeg een legenda toe. Stop deze kaart in het werkstuk.

5 Voeg de lijst met uitgestorven en bedreigde dieren ook toe aan het werkstuk.

6 Denk aan de inhoudsopgave en de bronnenlijst. 

Extra opdracht

Bedenk een actie om een bedreigde diersoort te beschermen. Maak hier een poster van. 
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