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Kun je boodschappen doen in het regenwoud?

Inleiding
Als je honger hebt, kijk je wat er in de koelkast staat. Als je slaap hebt, kruip je onder je dekbed. Als
je hoofdpijn hebt, slik je een pilletje. Als je nieuwe kleren nodig hebt, ga je naar de winkel.
Maar hoe gaat dat als je midden in het tropisch regenwoud woont en er in de verste verte geen winkel,
koelkast of bed te bekennen valt? Het regenwoud levert ons én de mensen die daar wonen veel dingen
die we hard nodig hebben. Welke? Jullie gaan uitzoeken welke ‘boodschappen’ je in het regenwoud
kunt doen.
Wat ga je doen?
Je gaat beoordelen wat je nodig hebt om in het regenwoud te leven. Je gaat dit onderzoeken en
presenteren. Ook ga je bekijken hoe je het regenwoud kunt beschermen.
Met hoeveel personen?
Deze opdracht doe je met 2-4 personen.

Wat ga je leren?
Na het maken van deze leeractiviteit heb je het volgende geleerd:
Je weet ...
• dat het tropisch regenwoud belangrijk is, niet alleen voor de dieren, maar ook voor de mens.
• dat het regenwoud een heleboel producten levert die mensen daar en hier dagelijks gebruiken.
Je kunt ...
• gebruikmaken van hun voorkennis bij het beoordelen van wat je nodig hebt om in het regenwoud te
leven.
• in onderling overleg onderzoeksvragen opstellen en de antwoorden opzoeken.
• de verzamelde kennis op een heldere manier presenteren.
• (door middel van een poster of een plan) tonen waarom het regenwoud belangrijk is en hoe het
beschermd kan worden.
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Wat heb je nodig?
Benodigdheden
Je bepaalt zelf welke bronnen je gebruikt:
· A3-papier (posters)
· kast of planken (supermarkt)
· producten uit het regenwoud (supermarkt en tentoonstelling)
Vaardigheidskaarten
· VK Hoofdonderwerp – subonderwerpen
· VK Onderzoeksvragen bedenken
· VK Onderzoeksvragen beantwoorden
Benodigde tijd
Ongeveer 3 uur (+ eventueel extra tijd om spullen voor de supermarkt en de tentoonstelling te
verzamelen).

VK Hoofdonderwerp - subonderwerpen
kn.nu/ww.cdfdb0b (doc, maken.wikiwijs.nl)

VK Onderzoeksvragen bedenken
kn.nu/ww.4f043c9 (doc, maken.wikiwijs.nl)

VK Onderzoeksvragen beantwoorden
kn.nu/ww.1a634a6 (doc, maken.wikiwijs.nl)

Aanpak
Bij deze leeractiviteit ga je als volgt te werk:
1. Via het menu vind je de 'Opdrachten'. Download hier het bestand en sla dit bestand op.
2. Ga aan de slag met de opdrachten. Alle uitleg over wat je moet doen, vind je in het bestand.
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3. Verwerk je resultaten in het opgeslagen bestand en/of maak zelf één of meerdere nieuwe bestanden
(word, powerpoint, plaatjes, foto's, etc), waarin je jouw resultaten verwerkt.
4. Als je klaar bent, kijk je nog even terug hoe alles is gegaan. Hiervoor vul je het evaluatieformulier
in (via het menu 'Afsluiting').
5. Lever het ingevulde evaluatieformulier en jouw resultaat in.
Veel leerplezier!

Opdrachten
Hier kun je het bestand met de opdrachten downloaden om op te slaan op je eigen computer en/of om
uit te printen.

Kun je een vulkaan laten uitbarsten meer lln
kn.nu/ww.dfcb4df (doc, maken.wikiwijs.nl)

Informatiebronnen
Deze bronnen kun je gebruiken voor de opdrachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blanco wereldkaart
Regenwoud startpagina
Het tropisch regenwoud (1)
Het tropisch regenwoud (2)
Producten uit het tropisch regenwoud (1)
Producten uit het tropisch regenwoud (2)
Producten uit het tropisch regenwoud (3)
Wat moet je kunnen om in de bush te overleven?
Hoe leven Pygmeeënstammen in het regenwoud?
Hoe overleven Asháninka-indianen in het regenwoud?
Bescherming van het regenwoud

Afsluiting
Heb je de opdrachten af? Vul dan het evaluatieformulier in en lever dit in.
Het evaluatieformulier vind je op de laatste bladzijde van de opdracht.

Voor de leerkracht
Pagina 4

Kun je boodschappen doen in het regenwoud?

Handleiding bij de opdracht:

Kun je praten met plaatjes
kn.nu/ww.a0c7b3c (maken.wikiwijs.nl)

Bronvermelding
De opdrachten bij deze leeractiviteit zijn ontwikkeld voor Digitop, een samenwerking van:
Ontwikkelcentrum
IJsselgroep
PCBO Apeldoorn

Deze opdracht is geschikt gemaakt voor gebruik binnen Acadin, dé digitale leeromgeving voor
talentvolle leerlingen in het basisonderwijs.
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Over dit lesmateriaal
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Auteur
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Licentie

Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding
3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van
naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Eindgebruiker

leerling/student

Moeilijkheidsgraad gemiddeld
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