LESBESCHRIJVING

De Nieuwe Wildernis – in de klas

Themales: Ben ik in beeld?

themales
ben ik in beeld?
Onderwerp: Balts, partnerkeuze en band  
Seizoen: Lente, zomer, herfst

INTRODUCTIE

		

Laat het geluidsfragment van de burlende herten horen. Wie weet wat dit voor geluid is?

Doelen
• Leerlingen weten wat baltsen is,
waarom dieren baltsen en dat

Wie heeft er wel eens van baltsen gehoord? Wat is balts? Laat het introductieclipje over

er verschillende manieren van

baltsen zien. Bespreek daarna de volgende vragen:

•
•

Waarom baltsen dieren?
Hebben de leerlingen zelf wel eens baltsende dieren gezien of gehoord? Zo ja, wat was
dat dan, en hoe deden ze dit? Denk bijvoorbeeld ook aan het geluid van krolse katten in

baltsen zijn;
• Leerlingen weten dat dieren met
elkaar communiceren;
• Leerlingen weten dat sommige
dieren een levenslange band

de buurt.

•

hebben, en andere niet.

Baltsen mensen ook? Hoe doen ze dat dan?

KERN									
Nodig
De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten op het werkblad.

De volgende onderdelen op
www.denieuwewildernis.nl/indeklas:

AFSLUITING								
Bespreek de opdrachten.  

ONDERZOEKSOPDRACHT 					
De opdracht is om uit te zoeken hoe en wanneer dieren in de directe omgeving van de
leerlingen baltsen, en om - indien mogelijk - daar een foto van te maken.

AANVULLENDE LESSUGGESTIES				
Zoek aanvullende lessuggesties in uw buurt via de zoekmachine
op www.denieuwewildernis.nl/indeklas en op de wildernissite van
Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl/nieuwewildernis.

•

Introductieclip Balts

•

Clip Partnerkeuze aalscholvers

•

Clip Edelherten bronst

•

Clip De band van een ijsvogelpaar

•

Foto’s bij de opdrachten.
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ANTWOORDEN											
1. DIERENMANIEREN
A.

       BALTSVOEREN

       PRONKEN

PARINGDANS

           BALTSROEP

B. Samen dansen, op een feest, veel lachen naar elkaar en lang aankijken, stoer doen, uitdagen, verlegen, je extra mooi maken, je mooiste
kleren aandoen, make-up opdoen of een lekker geurtje, cadeautjes geven, liefdesliedjes maken.

2. ONDER DE VLEUGELS
Een aalscholvervrouwtje wil een actief mannetje. Ze kiest het mannetje uit op de witte vlekken op zijn dijen, die ze kan zien als hij met zijn
vleugels wappert.

3. DAAR ZIT EEN LUCHTJE AAN
A. De mannetjes proberen de vrouwtjes te imponeren. Ze doen heel aardig tegen de vrouwtjes. Als twee mannetjes hun oog hebben laten
vallen op hetzelfde vrouwtje dagen ze elkaar eerst uit. Alleen als er dan nog geen ‘winnaar’ is, gaan ze ook echt vechten om het vrouwtje.
B. Bij edelherten heet het baltsen de bronst.
C. Een edelhert probeert een vrouwtje te verleiden door burlen (imponerend geluid), over zichzelf plassen voor de geur, vechten, imponeren.

4. NOG EEN HAPJE?
A. Goede antwoorden: Extra eten voor de zware taak van het vrouwtje ( eieren produceren). Mannetje op zijn gemak stellen voor lichamelijk
contact.
B. Samen territorium verdedigen, om en om broeden.

