LESBRIEF 1

STRIJD MEE VOOR DE EGEL!
Introductie

Onderwijs leeractiviteit
CHECK HOE EGELVRIENDELIJK JULLIE SCHOOL(PLEIN) IS.

Groep

5, 6, 7 en 8

Duur

45 minuten

Doelen

• De leerlingen hebben basiskennis over de egel.
• De leerlingen weten welke problemen er zijn m.b.t. de egel.
• De leerlingen weten waarom de egel een belangrijke thermometer voor de natuur is.
• De leerlingen ontdekken welke obstakels de egel tegenkomt.

Werkvorm
• Klassikaal

Materiaal

• Afbeelding: anatomie ‘Hoe heet wat?’.
• Animatie: ‘De egel’. Ga naar OERRR.nl/egel-animatie.
• Informatiekatern: ‘Strijd mee voor de egel’.
• Checklist: ‘Hoe egelvriendelijk is jullie schoolplein?’.

Inleiding / Interesse wekken - 10 min

Laat het plaatje van de egel zien (afbeelding anatomie: ‘Hoe heet wat?’). Vraag de leerlingen of ze
weten welk zoogdier dit is. Vraag de leerlingen wat ze allemaal weten over de egel.

Bespreek vragen als;

• Hebben jullie wel eens een egel gezien?
• Waar leven egels?
• Wat eten egels?
• Waarom is een egel zo bijzonder?

Kern - 30 min

Geef aan dat jullie het gaan hebben over egels. Vertel dan dat het slecht gaat met de egels in Nederland
en bespreek of ze weten waarom? Laat vervolgens de animatie van de egel zien. Bespreek de animatie
na en stel de leerlingen de volgende vragen:
• Wat is er aan de hand met de egel?
• Wie zijn de vijanden van de egel?
• Waarom is het belangrijk dat de egel niet uitsterft?
• Een aantal bijzondere eigenschappen van de egel zijn leuk om met elkaar te bespreken: een egel kan
zich helemaal oprollen, een egel gaat 6-7 maanden in winterslaap, een egel heeft een zesde zintuig
waarmee hij geur kan proeven.

Aan de slag: doe de schoolpleincheck

Met de checklist kunnen de leerlingen zelf onderzoeken welke obstakels er voor de egel zijn op het
schoolplein en of hier iets aan te doen is. Dit onderzoek kun je in kleine groepjes doen of met de gehele
klas. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf de (vele) obstakels voor de egel aangeven. Afhankelijk
van de uitslag van de checklist kunnen er verschillende acties ondernomen worden om het schoolplein/
de buurt egelvriendelijk te maken:
• Rommelhoekjes maken.
• Voedsel en water verzorgen .
• Een doorgang creëren (zie lesbrief 2 ‘Egelsnelweg’).
• Een plek voor de winterslaap maken (zie lesbrief 3 ‘Egelhotel’).

Afsluiting - 5 min

Vraag de leerlingen ten slotte wat ze hebben geleerd van de les. Geef Ouderbrief 1: ‘Strijd mee voor de
egel!’ mee naar huis. Vertel dat het heel belangrijk is om de egel te blijven helpen. Thuis kunnen ze deze
acties ook ondernemen. Via OERRR.nl kunnen ouders een gratis actiepakket bestellen waarmee de
kinderen ook thuis aan de slag kunnen. Dat pakket zit vol leuke verrassingen om de egels te helpen.

