
Educatief pakket
1ste graad



#Zeedieren
Wie leeft waar? Omcirkel de zeedieren… 



#Functievinnen
Verbind de vinnen met de juiste     …
Schrijf volgende woorden onder de juiste tekening (sturen, evenwicht, tuimelaar dolfijn, motor)



#Walvissen 

baleinwalvis tandwalvis



#De grootste…
Vul aan met 1 – 2 – 3 – 4  Start met de grootste en geef deze cijfer 1, welke dieren zijn er hier getekend? (pinguïn, dolfijn, walvis, vis)



#Vis #Zoogdier
Luister goed naar de juf… welke tekst past bij welke tekening

O ik leg eitjes

O ik heb longen en moeten dus altijd boven water ademhalen

O ik ben warmbloedig, mijn lichaamstemperatuur is ongeveer 37°

O ik ben koudbloedig, mijn lichaamstemperatuur is hetzelfde als het water

O ik heb schubben en geen vacht

O ik groei eerst 12 maanden in de buik van mijn mama en wordt levend geboren

O ik ben meestal behaard (maar niet altijd), ik heb alleen snorharen bij mijn geboorte

O ik drink melk bij mijn mama

O ik heb kieuwen waamee ik zuurstof uit het water kan halen



#Babydolfijn #zoogdier

Zwemmen naast 
mama

Komt uit de buik Geboorte Zogen
Melk drinken  

12 maanden 
zwanger 



#Beschermers van de Oceaan
Help jij het afval naar de vuilbak? Laat de zeedieren gewoon rondzwemmen!



#Beschermers van de Oceaan
Vervang het ‘plastic voor eenmalig gebruik’ door… Verbind met de juiste    …



#Kleurplaat
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