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ben ik
in beeld?
1. DIERENMANIEREN

Naam:

Groep:

			

Ga naar www.denieuwewildernis.nl/indeklas en bekijk
de clip Balts.

A

Dieren proberen op allerlei manieren een geschikte partner te vinden. In het
filmpje zag je dieren op verschillende manieren baltsen. Zet onder elk plaatje
de juiste naam: PRONKEN – BALTSROEP – BALTSVOEREN - PARINGDANS
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B

Ook mensen vertonen baltsgedrag als ze iemand willen versieren. Schrijf drie
voorbeelden op van hoe mensen baltsen en waar. Je mag het ook tekenen.
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2. ONDER DE VLEUGELS 			
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Bekijk het clipje Partnerkeuze aalscholvers.
Een aalscholvervrouwtje kiest niet zomaar een mannetje
om mee te paren. Daar moet hij wel wat voor doen.
• Welke eigenschap vindt een aalscholvervrouwtje heel belangrijk?

3. DAAR ZIT EEN LUCHTJE AAN 				
Bekijk het clipje Edelherten bronst.
Net als mensen praten dieren ook met elkaar. Alleen niet
met woorden. Hoe ‘praten’ edelherten met elkaar?

A

Hoe reageren de edelherten op elkaar tijdens de herfst? Waarom doen ze dat?

B

Ook edelherten baltsen. Alleen noemen we dat anders. Hoe heet baltsen bij
herten?

C

Er zijn verschillende manieren waarop een mannetjes edelhert een vrouwtje
probeert te verleiden. Welke van de onderstaande manieren zijn waar of niet

WIST
JE
DAT
DE BALTS VAN EEN
GRAUWE GANS IN HET
WATER PLAATS VINDT?
HET LIJKT NET OF BALTSENDE
GANZEN HUN VEREN WASSEN.

waar? Streep de verkeerde woorden door.
BALTSVOEREN – BURLEN – OVER ZICHZELF PLASSEN – PARINGDANSEN – IMPONEREN – ELKAAR WASSEN – VECHTEN – KOEREN – WEGLOPEN.

4. NOG EEN HAPJE? 					

DE HENGST VAN DE KONIK
ZIJN LIP OMHOOG HAALT OM TE
RUIKEN OF HET VROUWTJE ZICH
WIL VOORTPLANTEN?

Bekijk het clipje De band van een ijsvogelpaar.

A

Soms zie je vogels elkaar voeren tijdens paringstijd.
Waarom doen ze dat, denk je ? Kleur de rondjes in als het antwoord goed is
(meerdere antwoorden kunnen goed zijn).

 Extra eten voor de zware taak van het vrouwtje.
 Zo leren ze nieuw voedsel kennen.
 Ze verteren hun eten op deze manier beter.
 Mannetje op zijn gemak stellen voor lichamelijk contact.

B

IJsvogels werken goed samen. Noem twee voorbeelden van de samenwerking.
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ben ik
in beeld?
In de clipjes heb je gezien hoe dieren in de wildernis speciaal gedrag vertonen
tijdens de paartijd om een partner te vinden. Maar ook dieren dicht bij huis
baltsen. Bijvoorbeeld huisdieren en vogels in de tuin.

OPDRACHT: IK WIL JE...

		

• Kies een dier uit bij jou in de buurt en zoek uit hoe dit dier
laat merken dat het wil paren. Bijvoorbeeld een huisdier,
vogel in de tuin of dieren op de kinderboerderij.
• Schrijf hieronder drie voorbeelden op van baltsgedrag bij het door jou
gekozen dier.
1.
2.
3.

Probeer zelf een foto te maken van baltsende dieren.
Je kunt bijvoorbeeld eens bij een kinderboerderij langsgaan,
of goed opletten of je baltsende dieren ziet in het park of
in de vijver.
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