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Wilde dieren in Europa
Onderzoek welke wilde dieren in Europa leven

Lesduur: 2 x 50 minuten  |  Lesvorm: creatief/ontwerpen  |  Werkwijze: groep

Wat heb je nodig?

• internet

• kladpapier

Hoewel Europa dichtbevolkt is, zijn er toch behoorlijk grote stukken natuur waar dieren nog 

de ruimte hebben. Hier leven wilde dieren, zoals beren en wolven. Jullie gaan uitzoeken welke 

dieren in Europa leven en wat de eigenschappen van deze dieren zijn. Daarna maak je een 

poster van deze dieren. 

Deze les is geschreven bij Very Mappy 

Europa. Meer informatie over deze  

speel- en kleurplaten vindt u op  

www.verymappy.com. Ook zonder de  

kaart kunt u de les in uw klas doen. 

Opdracht 1

Maak in tweetallen een mindmap. Wat 

weten jullie over wilde dieren in Europa?

Opdracht 2

Praat samen over de vraag: Wat is een wild 

dier? Schrijf jullie definitie op.

Opdracht 3

Zoek op internet welke wilde dieren in 

Europa leven en waar ze leven. Maak een 

lijstje in het klad.

Tip!

Gebruik zoektermen als ‘Natura2000’, 

‘Wilde dieren in Europa’, ‘Woud van Białowieža’,  

‘Coto Doñana’.
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Opdracht 4

Kies vijf dieren uit die jullie het interessantst vinden. Zoek over deze dieren meer informatie, op 

internet of in de mediatheek. Zoek de volgende informatie over elk dier:

1 Wat is zijn leefgebied?

2 Wordt hij bedreigd? Zo ja, door wat of wie?

3 Heeft hij natuurlijke vijanden? Zo ja: wie of wat?

Opdracht 5

Maak een poster van de vijf wilde dieren die jullie hebben uitgekozen. Zet de informatie erbij die je 

hebt gevonden. Doe dat met Glogster.com. Als je niet weet hoe Glogster werkt, vraag dan aan je 

leerkracht de handleiding van de website Ontdekmedia: http://www.ontdekmedia.nl/glogster/.  

Als het niet anders kan, mag je de poster ook op papier maken.


