Naam:

DE WILDE STAD IN DE KLAS
LES 4 - WERKBLAD 1

Groep:

Wereldreizigers!
REIZEN
Bekijk het clipje: Reizen

a) Blijf jij de hele dag thuis?

✔

Waar ga jij op een gewone dag naar toe? ●
● school ● supermarkt ● sporten ● BSO ● muziekles
● familie ● buitenspelen

● vriendjes

b) Ben je wel eens ver weg geweest in een ander land?
In welke landen ben je geweest?

c) In de stad kom je veel mensen tegen op straat.
Ze zijn allemaal onderweg. Waar gaan al die mensen heen?

1)
2)
3)

1. OP PAD
Bekijk het clipje. Op pad: paddentrek

forenzen = als mensen dagelijks
reizen van hun woonplaats naar
hun werk in een andere plaats

a) In de stad zie je veel verschillende dieren rondlopen. Waarom gaan dieren
op pad?

b) Heb je goed gekeken en geluisterd naar het clipje?
Zet het goede dier bij de omschrijving. Kies uit: padden, rivierkreeften, zilvermeeuwen
wonen buiten de stad,
maar komen naar de stad om te eten.
leven in het water
maar komen aan land om te paren.
leven op het land, maar trekken
naar het water om te paren.
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PADDENSPEL

Padden trekken in het voorjaar naar het water om eitjes te leggen.
Voor padden is dat een lange en gevaarlijke reis. Soms moeten ze
daarbij drukke wegen oversteken of ze komen andere gevaren tegen.
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De pad wordt
aangereden door
een fietser en moet
daar even van herstellen. Sla een beurt over.
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gevaar:
reiger in zicht.
Ga 5 vakjes
terug.
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De pad heeft de paddenpoel bereikt en een partner
gevonden. Het is gelukt!!! Nu kunnen
ze samen paren en kan het vrouwtje
eitjes leggen in de paddenpoel.
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De pad heeft onderweg een
partner gevonden. Het mannetje
klimt op de rug van het vrouwtje.
Kies met welke pion je samen naar
vakje 23 gaat.
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D e pad heeft net
een lekkere dikke
vlieg opgegeten en
gaat weer snel verder.
Gooi nog een keer.
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2. TREKVOGELS
a) Houd jij van de winter?

JA / NEE

Sommige mensen gaan in
de winter op vakantie naar een warm land. Andere mensen gaan juist op wintersport. Als je in de winter op vakantie gaat, waar zou je dan heen willen?
● naar de sneeuw ● naar de zon ● in Nederland blijven
●

✔

Bekijk het clipje. Trekvogels: de gierzwaluw

b) Maak een legenda

bij de kaart:

Kies uit: woestijn, zee, hoge bergen,

laagland= gebied
zonder bergen

laagland

c) In de zomer is de gierzwaluw in Nederlandse steden. Kruis Nederland aan
op de kaart. In de winter is de gierzwaluw in het zuiden van Afrika (zie tekening). De
gierzwaluw vliegt niet over zee en niet over hoge bergen. Trek een lijn op de kaart,
hoe de gierzwaluw van Nederland naar het zuiden van Afrika vliegt.

d) Noem 3 landen waar de gierzwaluw overheen vliegt. Kijk in een
atlas om namen van landen op te zoeken

1)
2)
3)
e) De lange reis is gevaarlijk voor de
gierzwaluw. Schrijf 3 gevaren op:
1)
2)
3)
legenda = uitleg
van kleuren of
symbolen op
een kaart

1)
3)

f) Wat kunnen mensen doen om de
gierzwaluw te helpen?
2)
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3. EXOTEN
Bekijk het clipje: Exoten.

a) In Nederland wonen mensen die afkomstig zijn uit alle delen van de
wereld. Wij noemen dat een multiculturele samenleving. Als iemand verhuist
naar het buitenland, dan heet dat emigratie.
Ken jij mensen die niet in Nederland geboren zijn? In welke landen zijn zij geboren?
naam

land

1)
2)

emigratie =
verhuizen
naar het
buitenland

3)
4)

b) Schrijf de nummers van de landen die je hebt opgeschreven op de
goede plek op de wereldkaart.

exoten= planten- of diersoorten
die in een land voorkomen,
maar uit een ander land komen

multiculturele samenleving = als
in een stad of land mensen uit
verschillende landen wonen
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c) In Nederland wonen veel mensen uit andere landen.
Er zijn ook veel planten en dieren uit andere landen. Deze noemen
wij exoten. De dieren die je hier ziet kun je in de stad tegenkomen.
Ze komen uit een ander land. In het clipje heb je gehoord uit
welke landen ze komen.
Schrijf op uit welk land het dier komt.
Kies uit: Canada, Verenigde Staten, Italië, India

HALSBANDPARKIET

RIVIERKREEFT

MUSKUSRAT

WIJNGAARDSLAK

d) Waarom hebben deze dieren het naar hun zin in Nederland?

e) Teken de 4 dieren op de wereldkaart bij b) in het land waar ze
vandaan komen. Of - als het niet past - in de oceaan en met een
pijltje dat eindigt in het land.
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Wereldreizigers!
... NU NAAR BUITEN!

Sommige vogels kunnen heel ver vliegen,
het zijn echte wereldreizigers. In de winter
trekken ze naar het zuiden omdat het
daar minder koud is en er daardoor meer
voedsel te vinden is. De gierzwaluw
broedt in Nederland en vertrekt naar
Afrika als het kouder wordt. In het voorjaar komen de gierzwaluwen weer terug
naar Nederland om te broeden.

Nederlandse roodborstjes zijn in de zomer
bij ons. In het najaar vertrekken ze naar
Spanje en Portugal om te overwinteren.
De roodborstjes die je bij ons in de winter
ziet komen uit Scandinavië, Duitsland of
Polen. Dat zijn onze wintergasten.
Je ziet ze gewoon in de stad, in tuinen en
parken. Ze zijn niet bang en komen graag
bij mensen.

Bekijk het clipje: Wereldreizigers

Voorbereiding:
Teken een plattegrond van het schoolplein. Ga naar buiten en onderzoek of het
schoolplein een goede plek is voor een roodborstje om als wintergast te overwinteren.
1. Roodborstjes zitten graag in borders met vaste planten en struikgewas met stekels
en bessen: zijn er planten en struiken op en rond het schoolplein?

JA / NEE

2. Roodborstjes eten insecten, spinnetjes, bessen en zaden: kun je deze vinden op en
rond het schoolplein?

JA / NEE

3. Roodborstjes drinken water en wassen zich graag.
Is er water op het schoolplein?

JA / NEE

JA / NEE

4. Roodborstjes zijn nieuwsgierig: is er veel te beleven op het schoolplein?
Teken al deze plekken voor het roodborstje in op de plattegrond van het schoolplein.
Aan de slag:
Maak het schoolplein nog fijner voor het roodborstje. De juf of
meester vertelt wat je mag doen. Hang bijvoorbeeld vetbollen
en appels op, vul dennenappels met speciale vogelpindakaas
of rijg pindasnoeren. Maak een vogelvoederhuisje van een
leeg melkpak. Klei een vogelbad waar roodborstjes in kunnen
badderen en uit kunnen drinken. Bedenk zelf wat je nog meer
kunt doen voor roodborstjes.

wintergasten
= vogels die
hier de winter
doorbrengen,
overwinteren
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Wereldreizigers!

... NU NAAR BUITEN! (vervolg)
Tot slot:
Maak een reclamefolder van het schoolplein voor roodborstjes. Gebruik
de plattegrond van het schoolplein en geef alle fijne plekken voor
roodborstjes daarop aan met nummers en een legenda. Beschrijf
de 3 fijnste plekken: een top 3.

1)
2)
3)
Schrijf ook op waarom een roodborstje juist op jullie
schoolplein moet komen overwinteren.

Tijd over? Maak wegwijzers voor de wintergasten
op het schoolplein: eetplek, slaapplek, was- en
drinkplek, speelplek, ontdekplek. Verzin er zelf
nog een paar plekken bij.

FILOSOFISCHE VRAAG
Wanneer ben je Nederlander?
Schrijf hier op wat jij denkt!

Tot de volgende les!
Volgende maand gaan we weer op avontuur met Abatutu in de wilde stad.
Bekijk alvast een clipje van de volgende les: Uitvinders

