
Activiteit 3: Documentaire bekijken 

     

Leerdoelen (Eindtermen) 
- De leerlingen kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en kunnen er veel 

voorkomend organismen in herkennen en benoemen. 

- De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze aangepast 

zijn aan hun omgeving. 

- De leerlingen kunnen aangeven dat de mens de natuur beïnvloedt. 

- De leerlingen kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van 

voorbeelden uit de film. 

- De leerlingen leren beeldinformatie herkennen, interpreteren, begrijpen en er kritisch 

tegenover staan. 

Verloop activiteit 
De leerlingen kijken naar een documentaire over het regenwoud enkrijgen zo het leven in het 

regenwoud te zien. Ze maken kennis met de fauna en flora van het regenwoud en de mensen die 

leven in het woud.  Er zijn verschillende documentaires van verschillende duur die geschikt zijn om in 

de klas te tonen, voorbeelden staan hieronder. Na de documentaire is het interessant om een 

nabespreking te houden. Daarbij kan men gereflecteren over hoe het leven in het Amazonewoud 

verschilt van onze bossen in België. Enkele richtvragen kan u hieronder vinden. 

Geschikte documentaires 
- Human Planet –aflevering 4: Jungles (http://www.dailymotion.com/video/x1cyt8r_bbc-

human-planet-4-jungles-people-of-the-trees_tv) (Engels) 

- Wild Amazon (2 afleveringen): (https://www.youtube.com/watch?v=2qOpPo-onf0) (Engels) 

- Amazonia: documentairefilm zonder tekst. 

- Kort filmpje: http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20100224_beagle09/, geschikt 

voor jongste leerjaren. 

- Amazon Planet Engels gesproken, maar zeer boeiende beelden en breed beeld van het 

Amazonegebied: https://www.youtube.com/watch?v=aD5TMP0fZ64 

- Van Bossen en Mensen: Nederlands gesproken, duurt 8min: http://vimeo.com/30069919 

Nabesprekingsvragen 
- Wat hebben jullie allemaal gezien? Herkende je bepaalde dieren? 

- Merkte je iets op aan de dieren in het filmpje? Zijn er veel verschillen met dieren in onze 

bossen? (groter/kleiner, hariger, …) Vonden jullie het ook raar dat … en … samenwerkten? 

http://www.dailymotion.com/video/x1cyt8r_bbc-human-planet-4-jungles-people-of-the-trees_tv
http://www.dailymotion.com/video/x1cyt8r_bbc-human-planet-4-jungles-people-of-the-trees_tv
https://www.youtube.com/watch?v=2qOpPo-onf0
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20100224_beagle09/
https://www.youtube.com/watch?v=aD5TMP0fZ64
http://vimeo.com/30069919


- Merkte je iets op aan de bomen in het filmpje? Zijn er veel verschillen met de bomen in onze 

bossen? 

- Leven mensen in het regenwoud anders als ons? Op welke manier? (huis, kledij, voedsel, …) 

- Welke dingen zou je kunnen gebruiken die je in het bos ziet? Waarvoor? 

- Als je een dier zou zijn in het regenwoud, welk dier zou je kiezen? Waarom? 

- Wat zijn de grootste gevaren in het regenwoud? 

- Wat zijn de grootste gevaren voor het regenwoud? 

- Hebben wij, hier in België, het regenwoud wel nodig? Weet je waarom (niet)? 

Voorbereiding en materialen 
Materiaal: 

- Documentaire (zie hierboven) 

- TV of projector 

 


