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Inleiding
Deze les neemt je mee naar één van de mooiste stukken natuur op aarde: het tropisch
regenwoud.
Dit nijlpaard zingt er een liedje over: hoe wordt het regenwoud ook wel genoemd?

In the jungle

Wat ga je leren
- Ik kan vertellen waar tropische regenwouden liggen,
- ik kan planten en dieren opnoemen die in het regenwoud wonen,
- ik kan aanwijzen waar deze dieren in het regenwoud wonen,
- ik kan vertellen hoe mensen leven in het regenwoud,
- ik kan uitleggen welke gevaren er zijn voor deze natuurgebieden.

het tropisch regenwoud
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Wat ga je doen.
- Ik ga informatie verzamelen over een dier en maak er een werkstuk van,
- ik bedenk een actie om mensen bewust te maken van:
• het belang van het regenwoud,
• de gevaren voor het regenwoud.

I live green
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De jungle, het oerwoud en de rimboe
Een tropisch regenwoud is een heel bijzonder bos. Er leven enorm veel verschillende
planten en dieren.
Maar wat zijn de bedreigingen voor het regenwoud?

Bedreiging voor het regenwoud

Bedreigingen
Kies de grootste bedreiging voor het tropisch regenwoud:

regenbuien

apen

mensen

roofdieren

Waar liggen deze wouden?
Het gebied dat aan beide kanten van de evenaar ligt, noemen we de tropen.
De bossen die daar liggen zijn dus tropische wouden. Waar die precies liggen zie je op het
volgende kaartje.
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Wereldkaart met tropische regenwouden

Regen, regen, regen
In het tropisch regenwoud regent het iedere dag. Waarom regent het vaak 's middags?
In deze aflevering van Het Klokhuis wordt dat uitgelegd.
Het is opgenomen in Burgers dierenpark. In dit park is een stukje jungle nagebouwd.

Regen

De kringloop van het water
Welke zin pas bij de plaatjes ?
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a

De waterdamp vormt wolken.

b

De zon verwamt het regenwoud.

c

Waterdamp wordt druppels.

d

De wolken zorgen voor een
stortbui.

e

Het water verdampt.
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Planten in het tropisch regenwoud
Snelle groei
Het tropisch regenwoud is verdeeld in etage's, net als bij een flatgebouw. Iedere etage heeft
zijn eigen bewoners.
Bomen zijn vaak zo groot dat je vanaf de grond hun toppen niet kunt zien. Hoe kunnen die
bomen zo groot worden?

Voedsel voor planten

In het regenwoud kunnen bomen wel 70 meter hoog worden. Ook groeien planten
heel snel.
Welke drie dingen zorgen daarvoor?

Veel zuurstof, dagelijkse regenval en genoeg zonlicht.

Dagelijkse regenval, constante warmte en snelle vertering van plantenresten.

Voldoende zuurstof, veel wind en weinig zonlicht.

Gevecht om het zonlicht
Al die hoge bomen houden met hun bladerdak veel zonlicht tegen. Maar ook planten die
lager groeien hebben licht nodig.
Hoe komen deze planten aan licht?
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Strijd om het licht

De planten vinden toch zonlicht.
Zet de zinnen bij de goede foto's

a

Blad is rood aan de onderkant.

b

Wurgplant groeit met wortels om
een boom.

c

Kruiden worden klimplanten.

Wortelen in een boom
In het regenwoud vind je ook planten die met hun wortels niet in de grond staan.
Zij hechten zich vast aan boomstammen en halen hun voedsel alleen uit regenwater.
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Groeien zonder grond

Planten wortelen in een boom
Hoe noemen we die planten ?

Apifyten

Siergras

Bamboe

Epifyten
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Planten en dieren werken samen
In een tropisch regenwoud zijn veel soorten planten en dieren. Hoe werken planten en
dieren samen?

Samenwerking

Wie zijn het belangrijkst in het regenwoud?
Kies het goede antwoord.

Dieren

Planten en dieren

Planten
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Dieren in het regenwoud
Woonplaats in het regenwoud

Je weet dat het regenwoud verdeeld is in een aantal etages. Iedere laag heeft zijn eigen
bewoners, zoals de pijlgifkikker, de adelaar, de luiaard, de jaguar en de Maleise tapir. Bekijk
de filmpjes en foto's hieronder. Kun je zien op welke etage van het regenwoud deze dieren
wonen?

pijlgifkikker,

adelaar,

luiaard,
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jaguar en Maleise tapir
Weet je nu welk dier op welke etage te vinden is?
Zet de etage bij het goede dier.
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a

struiklaag

b

lage bomen

c

kroonlaag

tropisch regenwoud

d

bodem

Heel veel soorten dieren
Er leven in het tropische regenwoud enorm veel soorten dieren, zoveel, dat ze nog niet
allemaal door mensen ontdekt zijn.
In het volgende filmpje zie je een aantal dieren die wel bekend zijn. Lekker kijken!

Dieren in het regenwoud

Opdracht
Kies een dier. Verzamel over dit dier informatie en maak er een presentatie over.
Je kan deze informatie op verschillende manieren aan anderen presenteren,
bijvoorbeeld een powerpoint, prezi, een werkstuk of een muurkrant.
Overleg met je leerkracht welke vorm jij gaat gebruiken.
Hieronder vind je een aantal links naar bruikbare zoekmachines:

Wikikids
http://www.wikikids.nl/
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Netwijs
http://www.netwijs.nl/

Dat bedoel ik
http://www.datbedoelik.nl/indexl.php

Je kan ervoor kiezen om deze opdracht nu te maken. Je kan ook eerst deze les
afmaken en daarna met de opdracht aan de slag gaan.
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Mensen in het regenwoud
Een indianendorp
We gaan kijken hoe mensen leven in het regenwoud. In het volgende filmpje zie je hoe de
oorspronkelijke bewoners in het woud van Zuid Amerika nog steeds leven.

Het indianendorp

Deze bewoners zijn iedere dag druk bezig om aan voedsel te komen.
Hoe doen ze dat allemaal?

Ze kopen voedsel in de winkel.

Ze vissen, jagen en verbouwen groente.

Ze bedelen of krijgen voedsel van rijke mensen.

Producten uit het regenwoud
In het regenwoud valt veel te halen. Dat doen mensen dan ook graag. Kijk maar eens naar
het volgende filmpje. Daar zie je voorbeelden genoeg.

Grondstoffen
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Je weet nu waarvoor veel grondstoffen gebruikt worden.
Zet nu de grondstoffen bij het goede product.

a

rubber

b

planten

c

cacao

d

rotan

Gevaar voor het regenwoud
De mensen zijn de grootste vijand van het tropische regenwoud. Wat ze allemaal aanrichten
zie je in dit filmpje
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Bedreiging

Het regenwoud wordt bedreigd door de mens.
Wat vormt de grootste bedreiging?

Het kappen van de bomen.

De vervuiling van het water.

Het jagen op de dieren.

Redt het regenwoud!
Gelukkig zijn er ook een heleboel mensen die het regenwoud willen redden. Dit noem je wel
natuurbeschermers. Die hebben speciale 'clubs' opgericht en voeren nu op allerlei manieren
actie. Hieronder zie je twee actiefilmpjes

Laat de Amazone leven!

Succes tegen illegale houthandel

Al dat actie voeren heeft geholpen.
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Welke maatregelen zijn er genomen?

Iedereen die met een kettingzaag wordt betrapt gaat naar de gevangenis.

Er mag helemaal geen hout uit het regenwoud meer verkocht worden.

Er mag alleen nog maar goedgekeurd hout uit het regenwoud hier verkocht worden.
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Afsluiting
Opdracht
Je weet nu hoe belangrijk het tropisch regenwoud is voor iedereen op aarde.
Je kan mensen hier op allerlei manieren bewust van maken. Op welke manier zou je dat
kunnen doen?
Denk dan aan de volgende vragen:
• Werk je alleen, of in een groepje?
• Waar wil je mensen op wijzen?
• Hoe ga je zorgen dat je op een snelle manier veel mensen bereikt?
Bespreek je plan eerst met je leerkracht.

Wanneer ben je klaar?
Heb je alle filmpjes gekeken en de vragen goed beantwoord?
Heb je een actie bedacht om mensen bewust te maken van het belang van het regenwoud?
Dan kun je nu nog een quiz doen. Klik op de link hieronder en open de powerpoint op je
computer.
Als je alle antwoorden goed hebt ben je klaar met deze les.

Quiz 'Wie woont waar?'
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Voor de leerkracht
Hier vindt u de doelen en tips voor verdere invulling van lessen over dit onderwerp.

Wikiles 'Tropisch regenwoud', informatie voor de leerkracht

Quiz 'Wie woont waar?'

Herkomst afbeeldingen wikiles 'Tropisch regenwoud'
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Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Eindgebruiker
Studiebelasting

leerling/student
0 uur en 50 minuten

Bronnen

In the jungle
//www.youtube.com/embed/VAj2hK7xZXc
Bedreiging voor het regenwoud
https://www.schooltv.nl/video/popup/het-tropisch-regenwoud-de-jungle-hetoerwoud-en-de-rimboe/#autoplay
Regen
https://teleblik.nl/media/5411109?start=74&end=176
Voedsel voor planten
https://teleblik.nl/media/5411109?start=180&end=253
Strijd om het licht
https://teleblik.nl/media/5411109?start=328&end=437
Groeien zonder grond
https://teleblik.nl/media/5411109?start=440&end=505
Samenwerking
https://teleblik.nl/media/3071948?start=504&end=629
pijlgifkikker,
https://www.youtube.com/embed/6wKXnB5SZmQ?rel=0
adelaar,
https://www.youtube.com/embed/tufnqWNP9AA?rel=0
luiaard,
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https://www.youtube.com/embed/KIR6k6wz9EM?rel=0
Dieren in het regenwoud
https://www.youtube.com/embed/gVpAsUDJYRM
Wikikids
http://www.wikikids.nl/
Netwijs
http://www.netwijs.nl/
Dat bedoel ik
http://www.datbedoelik.nl/indexl.php
Het indianendorp
https://teleblik.nl/media/47576?start=120&end=397
Grondstoffen
https://teleblik.nl/media/5411109?start=606&end=664
Bedreiging
https://teleblik.nl/media/5411109?start=664&end=720
Laat de Amazone leven!
https://www.youtube.com/embed/WJpBJ6UV-CY?rel=0
Succes tegen illegale houthandel
https://www.youtube.com/embed/a1BZGQC08hU?rel=0
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