Bescherm de jungle!
Een leuk en leerzaam reactiespel over de jungle
De jungle speelt een grote rol bij het tegengaan van klimaatverandering maar het gaat niet
zo goed met onze jungles. Leer hier meer over bij dit leuke reactiespel!
Duratie

:

30 minuten

Voorbereidingstijd

:

10 minuten

Ontwikkelingsgebied

:

Cognitieve ontwikkeling, Sociaal-emotionele
ontwikkeling, Taalontwikkeling

Doelgroep

:

8-12 jaar

Soort activiteit

:

Muziek, dans en drama, Spel

Groepsgrootte

:

Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• kaartjes uit bijlage uitgeknipt en eventueel geplastificeerd

Wat is de jungle en waarom moeten we die beschermen?
In de jungle leven héél veel planten en dieren. Er zijn verschillende jungles op de wereld, meestal in landen waar het wat
warmer is. In de jungles leven verschillende dieren. In Azië leven er tijgers, neushoorns en orang-oetans. In Afrika kun je er
mensapen en olifanten tegen komen en in de Amazone kun je luiaards spotten.
Je zult het misschien niet denken, maar over de hele wereld zijn er veel planten, dieren en mensen die erg afhankelijk zijn
van de jungles. De jungle zorgt voor regen, het filteren van het zoete water en het houdt de bodem vast. Ook speelt de jungle
een grote rol bij het tegengaan van klimaatverandering. De bomen uit de jungle slaan CO2 op en geven daardoor zuurstof af.
Maar door het kappen van de bomen verdwijnen de jungles en blijft er veel CO2 in de lucht hangen. Ook verdwijnen er veel
diersoorten. Dit zorgt ervoor dat alles op zijn kop komt te staan! In de natuur heeft het één altijd met het ander te maken.

Het Wereld Natuur Fonds (WNF of WWF)
Het Wereld Natuur Fonds wil hier een stokje voor steken! Zij doen hun best om de jungles op onze aarde te behouden. Dit
doen zij door ervoor te zorgen dat niet alle bomen zomaar worden gekapt, maar dat er goed gekeken wordt welke bomen er
moeten blijven staan. Grote bomen mogen bijvoorbeeld absoluut niet weggehaald worden en bomen die door dieren gebruikt
en bewoond worden moeten ook blijven staan.
Door dit te doen zorgen zij ervoor dat er meer voedsel voor de dieren overblijft en dat er weinig schade wordt aangericht. Het
Wereld Natuur Fonds hoeft dit gelukkig niet alleen te doen. Zij doen dit samen met de mensen die hier wonen en andere
natuurorganisaties. Ook doen ze hun best om de overheid over te halen en werken zij samen met bedrijven die hun
producten zo willen maken dat het niet slecht is voor de jungles en de rest van het milieu op onze aarde. Een erg mooi en
goed initiatief!
Het WNF is de Nederlandse organisatie, wereldwijd heten ze het WWF. Daarom spreken we bij deze activiteit over het WWF:
want we willen natuurlijk iedereen van over de hele wereld bereiken!

Tip: Kijk (met oudere kinderen) de derde aflevering 'Jungles' uit de documentaireserie Our Planet op Netflix! (Zie de trailer hier
onder) Deze serie is in samenwerking met het WWF (WNF wereldwijd) gemaakt. Het laat zien hoe mooi en belangrijk de
natuur is wat we nog hebben en hoe belangrijk het is dat we het blijven behouden. Kijkwijzer geeft aan dit dit vanaf 9 jaar
bekeken mag worden.

Kijktip voor kinderen vanaf 9 jaar (trailer)
De documentaire Our Planet op Netflix
• https:/
/www.youtube.com/watch?v=aETNYyrqNYE

Laten we het spel gaan spelen!
Introductie
Bespreek met de kinderen bovenstaande informatie over het beschermen van de jungle. Vraag de kinderen naar wat ze
weten over de jungle en bespreek ook wat ze vinden van het werk van het WWF. Hoe kunnen wij de jungle beschermen?
Vervolgens kan de activiteit beginnen!

Spelen maar!
Op een leuke manier leren wij meer over de jungle en hoe het WWF dit probeert te beschermen. Wij spelen het reactiespel!
Het is de bedoeling dat jullie op elkaar reageren aan de hand van de opdracht of uitspraak die op het kaartje staat. Een spel
waarbij je goed moet opletten, want niemand weet in welke volgorde dit spel wordt gespeeld en wanneer hij of zij aan de
beurt komt. Oren en ogen open dus!

• Deel alle kaartjes uit. Afhankelijk van het aantal kinderen krijgt ieder kind 1 of meerdere kaartjes. Wanneer een kind
meerdere kaartjes krijgt wordt het wel meteen veel moeilijker. Speel je dit spel dus voor de eerste keer, probeer dan
zo min mogelijk kaartjes per kind te geven. Het liefste zelfs maar 1.
• Samen vormen de kaartjes 1 verhaal. Het spel kan ook maar in 1 volgorde gespeeld worden. Heb je wat oudere
kinderen dan hoef je dit niet uit te leggen, ze kunnen zelf op hun kaartje lezen wanneer ze aan de beurt zijn.
• Let op: dit spel is het leukst wanneer je helemaal voor jezelf houdt wat er op je kaartje staat. Niet doorvertellen dus!
• Het kind dat als eerste aan de beurt is heeft op het kaartje staan: Jij hebt het eerste kaartje! Zodra de spelleider roept:

START, roep jij/zeg jij/doe jij….enzovoort. Daarna volgt reactie op reactie van de andere kinderen. Ieder kind voert uit
wat er op zijn of haar kaartje staat. Best spannend want niemand weet van tevoren wanneer je aan de beurt bent!
Aan jou de taak als spelleider om dus het startteken te geven en verder de kinderen zelf het spel te laten spelen.
• Het spel is afgelopen wanneer het laatste kind "RED DE JUNGLE!" roept.

Zelf een reactiespel maken?
Als jullie het reactiespel goed onder de knie hebben en veel hebben geleerd over de bedreiging van de jungle, lukt het
misschien ook wel om zelf een reactiespel te maken! Dit is het leukste als de groep wat groter is. Splits de groep dan in
kleinere groepjes en laat hen een reactiespel voor elkaar maken. Grappig, gezellig én leerzaam! Je kunt hier de blancokaartjes

uit de bijlage voor gebruiken.

Bron:
• https:/
/www.wwf.nl/kom-in-actie/our-planet/jungles

