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Wat eet een wolf?
Ontdek op welke dieren een wolf jaagt 

Lesduur: 45 minuten  |  Lesvorm: creatieve opdracht  |  Werkwijze: individueel

Wat heb je nodig?

• printblad wolf (1 blad per 2 kinderen)

• (kleur)potloden/stiften

• computer

• A3-papier

• lijm

Misschien heb je er al over gehoord: de wolf is onderweg naar Nederland. Op de Veluwe heeft 

zich zelfs al een wolvenpaar gevestigd. Maar wat eet een wolf? Op welke dieren jaagt een wolf? 

In deze les ga je dit onderzoeken.

Opdracht 1 Film

Bekijk het volgende item van het Jeugdjournaal. Een wolf jaagt op schapen, dit is een voorbeeld 

van wat wolven kunnen eten. Let op! Het filmpje begint met doodgebeten schapen. Waarschuw de 

kinderen hier eventueel voor.

Stap 2 Informatie verzamelen

Zoek informatie over de eetgewoonten van een wolf. Wat eet een wolf op een dag? In een week? 

Misschien kom je tijdens het zoeken nog wel andere interessante informatie tegen, bijvoorbeeld 

hoe oud een wolf wordt. Of hoeveel wolven er in een roedel leven. Zoek zoveel mogelijk informatie 

in de schoolbibliotheek of op internet.

Tip! Kijk eens op de volgende website voor veel informatie over de wolf.

Stap 3 Infographic maken

Maak een infographic over de wolf en zijn voedsel. Een infographic is informatie, uitgelegd in tekst 

en beeld. Op je printblad staat een wolf afgebeeld. Knip deze uit en plak het op een A3-papier. 

Dat is het begin van je infographic. Schrijf en teken alle informatie die je interessant vindt om 

erbij te zetten op de blad. Bijvoorbeeld: je tekent een schaap. Je schrijft erbij: Een wolf lust graag 

schapen. Heb je alles wat je kon vinden over de wolf en zijn voedsel opgeschreven of getekend? 

Kijk of je nog plek hebt voor extra informatie, bijvoorbeeld hoe oud een wolf wordt of hoeveel 

wolven er in een roedel leven. 

Stap 4 Evaluatie

Bekijk elkaars werk. Zie je nog andere interessante informatie? 

https://www.youtube.com/watch?v=y0skKye1LKg
https://www.wolveninnederland.nl/de-wolf
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Wat eet een wolf?
Ontdek op welke dieren een wolf jaagt
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