LESBESCHRIJVING

De Nieuwe Wildernis – in de klas

Themales: Kuddedieren

themales
kuddedieren
Onderwerp: Sociale structuur, communicatie en hiërarchie
Seizoen: Lente, zomer, herfst, winter

INTRODUCTIE

		

Bekijk de introductieclip Kuddedieren en bespreek daarna de volgende vragen:

•
•
•
•

Leven alle dieren in een kudde? Welke dieren leven er in een kudde en welke niet?
Is iedereen even belangrijk in een kudde?
Wie wijst er de weg? Wie is er de baas?
Kunnen dieren ook met elkaar praten? Hoe doen ze dat dan?

Doelen
• Leerlingen weten dat dieren
ook met elkaar communiceren;
• Leerlingen weten dat sommige
dieren in groepen leven en
andere dieren alleen;
• Leerlingen weten dat er in
groepen een hiërarchie is;
• Leerlingen weten dat de grote

KERN									

grazers op verschillende manieren
met elkaar samenleven.

De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten op het werkblad.

AFSLUITING								
Bespreek de opdrachten.

ONDERZOEKSOPDRACHT 					
De onderzoeksopdracht laat de kinderen het gedrag van dieren in hun eigen omgeving bestuderen. Zo ontdekken ze dat honden, poezen, konijnen of paarden heel duidelijk communiceren over wat ze wel en niet willen, of ze bang of boos zijn of juist heel ontspannen.
Bespreekpunten:

•

Voorbeelden van communicatie van dieren: kopjes geven, spinnen, tegen je op springen,
staart tussen de benen, platte oren, stampen.

•
•

Beroemde dieren: Free Willy, Lassie, Snuf de Hond, Flipper. Ze leren met mensen te com-

Nodig

municeren door te trainen, belonen, het leuk vinden.

De volgende onderdelen op

Huisdieren gedragen zich vaak anders dan dieren in het wild. Het gedrag van huisdieren

www.denieuwewildernis.nl/indeklas:

en dieren in gevangenschap is vaak aangeleerd door de mens (denk aan honden- of dol-

•

fijnentrainingen). Maar ook het feit dat een huisdier van zijn baasje te eten krijgt, maakt
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dat het zich anders gedraagt dan in de wilde natuur.

• Clip Koniks in een familiegroep

Je kunt laten zien dat je een dier aardig vindt door het te aaien en aandacht te geven. Als

• Clip Een belangrijk vrouwtje

je bang bent voor een dier vermijd je dit dier of jaag je het weg.

• Clip Communicatie in een kudde
• Clip Solisten
• Foto’s bij de opdrachten
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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.

ANTWOORDEN						

			

		

1. EEN GROTE FAMILIE
4. ALLEEN
A. De leidhengst en de leidmerrie.
A. Roedel
B. De leidhengst beschermt de groep tegen indringers, de leidmerrie heeft de meeste
ervaring, zorgt voor de juiste beslissingen en loopt voorop.

B. Mannetjes zorgen voor onrust, zijn
opdringerig naar de vrouwtjes en kunnen

C. Ouders zijn meestal de leiders in de familie. Een stamboomtekening geeft aan

gevaarlijk zijn voor de jongen.

dat rollen verschuiven in de tijd. Kinderen die als
volwassene ouder worden en nog later grootouder. Bij dieren werkt dat net zo.

C. Nee er is sprake van een hiërarchie. De
mannetjes vechten om wie het grootst en
sterkst is. Oude mannetjes worden versto-

2. EEN BELANGRIJK VROUWTJE

ten uit de groep en zwerven alleen rond.

A. De kinderen zullen waarschijnlijk verwachten dat het grote mannetje de baas is, maar

D. Meerdere antwoorden mogelijk.

dat is niet zo. De rechter koe is de baas. Zij loopt voorop en bepaalt de route.
B. De kudde trekt naar plekken waar eten is, zoals vers gras, en naar waterpoelen om
te drinken en af te koelen in de zomer.
C. Lijkt zielig, maar hij kan zich gemakkelijk redden. Net als bij edelherten leven oudere mannetjes alleen.
D. Voordelen van een groep: gelijkgestemden, sterker in een groep, sociale band, gezellig.
Nadelen van een groep: weinig privacy, groepsdruk, extremer gedrag, niet je eigen gang gaan, hiërarchie.
E. Voetbalsupporters, fanclub, politieke partij, vereniging, whatsapp-groep. Mensen in
deze groep vinden hetzelfde leuk, zien er vaak ongeveer hetzelfde uit, lijken op elkaar.
F. Net als bij dieren kunnen verschillende groepen soms prima samenleven, of juist heel erg botsen.

3. WAT ZEG JE?
A. Voorbeelden van communiceren: elkaar kopjes geven, bokken, oren spitsen of juist plat in de nek leggen, lawaai maken – hengsten.
B.

nieuwsgierig

boos			

trots 			

blij

