
Born to Be Wild Tijger Activiteiten
De volgende activiteiten zijn bedoeld als creatieve alternatieven of aanvulling op de lessen in de Born to Be Wild lesgids. 
Vooral jongere kinderen kunnen deze activiteiten goed gebruiken als een toegankelijke inleiding op het onderwerp van 
de tijgers. Leerkrachten kunnen ervoor kiezen om leerlingen activiteiten mee naar huis te geven en dit samen met hun familie uit te 
voeren. Kies uit de volgende activiteiten op basis van de interesses en vaardigheden van uw leerlingen:

Activiteit 1: Tijger boekenlegger
Voor deze activiteit lezen de leerlingen boeken 
en maken ze een geïllustreerde boekenlegger 
om de meest interessante dingen aan te 
geven die ze leren over tijgers. Door het 

personaliseren van hun 
boekenlegger, leren de kinderen 
om informatie en feiten te 
onthouden. U kunt kiezen om 
leerlingen een gerichte vraag 
te laten beantwoorden, zoals: 
“Wat vond je eigenlijk het 
meest interessante aan het 
lichaam van de tijger?” Of 
“Wat is een bedreiging voor 
voor in het wild levende 
tijgers?”. Of vraag de 
leerlingen welke feiten zij 
interessant vonden.

Activiteit 2: Tijger masker
In deze activiteit maken leerlingen een tijger-
masker, met de optie om dit uit te breiden naar 
een rollenspel. Moedig de leerlingen aan om 
foto’s en teksten te bestuderen over hoe een 
tijger eruit ziet, voordat ze hun maskers gaan 
maken. Als u ervoor kiest om het rollenspel 
toe te voegen, vraag dan aan de leerlingen of ze 
verschillende dingen willen uitbeelden, zoals: 

speciale jachttechnieken van de 
tijger, de variatie tussen de 

soorten of problemen die 
in het wild levende tijgers 
hebben. Deze activiteit 
stimuleert kinderen om de 

geleerde stof om te zetten in 
creatieve expressie.

Activiteit 3: Tijger kubus
In deze activiteit maken leerlingen een kubus met 
een tekening, foto, knipsels en andere decoraties. 
Zodra ze klaar zijn, kunt u ervoor kiezen om de 
activiteit uit te breiden door ze om de beurt te 
laten rollen met hun kubus en ze te laten vertellen 
over de kant die naar boven ligt. Deze activiteit 
maakt het leerlingen mogelijk om hun reacties 
te personaliseren en leren ze meer over creatieve 
expressie in diverse vormen.

Wat heeft u nodig? Instructies
• Stevig papier
• Schaar
• Stiften of potloden
• Materiaal voor het versieren: ga naar 

www.ifaw.org voor foto’s, illustraties of 
ontwerpen van tijgers

• Boeken over tijgers (selecteer deze van 
te voren of vraag de kinderen deze in de 
bibliotheek te halen), zoals:

 Jonge lezers:
• Tijger - geschreven door Jinny Johnson & 

Michael Woods & Karin Beneken Kolmer

• Mijn eerste boek over leeuwen, tijgers 
en andere grote katten - geschreven door 
Christiane Gunzi

Gevorderde lezers:

• Tijgers - geschreven door S. Shagger

• Tijgers dieren in het wild - geschreven 
door Patricia Kendell & T. Dijkhof

• Bengaalse tijger - geschreven door Rod 
Theodorou & T. Dijkhof

1)	 Geef de leerlingen een vel papier en laat ze het 
papier ruwweg in vieren knippen, langs de korte 
kanten van het papier. (Of vouw het papier door 
midden, nogmaals doormidden vouwen en langs 
de vouwlijnen knippen).

2) Laat de leerlingen 1 strip gebruiken om een 
boekenlegger van te maken. (u kunt ervoor 
kiezen om de leerlingen later nog extra 
boekenleggers te laten maken met de andere 
stroken). Laat de leerlingen “Mijn Tijger 
Boekenlegger” en hun naam bovenaan de strip 
schrijven. 

3) Moedig de leerlingen aan om boeken te lezen 
over tijgers en laat ze een leuk of belangrijk feit 
schrijven op hun boekenlegger. (Vraag of ze de 
titel en het paginanummer noteren waar ze dit 
feit hebben gelezen). 

4) Laat de leerlingen de boekenlegger aan de 
andere zijde versieren met een tekening, foto of 
illustratie over een feit dat ze geleerd hebben.

5) Als variatie kunnen de leerlingen meerdere 
feiten op een boekenlegger schrijven.

6) Vraag de leerlingen waarom ze deze feiten en 
beelden hebben gekozen.

Wat heeft u nodig? Instructies
• Oranje karton
• Schaar
• Stiften of potloden
• Perforator
• Garen (of lint of touw)
• Lijm
• Zwart dik papier
• Pijpenragers of oude verfkwasten, 

voor de snorharen
• Voor ander materiaal om de maskers 

te versieren, ga naar www.ifaw.org 

1) Deel het karton uit aan de leerlingen. Vraag ze dit 
te versieren zodat het op een tijgersnuit lijkt, geba-
seerd op wat ze geleerd hebben over tijgers. Maak 
met de perforator gaten voor de ogen.

2) Gebruik de schaar of perforator om gaten aan de 
zijkanten te maken.

3) Knoop aan de ene kant het garen of touw vast en 
leid dit langs de achterkant van het hoofd van de 
leerling en knoop het vast aan de andere kant van 
het masker.

4) (optioneel) Vraag leerlingen om een rollenspel uit 
te voeren over wat ze over tijgers hebben geleerd – 
Laat ze een in het wild levende tijger uitbeelden, de 
jacht of laat ze praten over de problemen die tijgers 
ondervinden met voedsel zoeken. 

Wat heeft u nodig? Instructies
• Kopie van het kubus-sjabloon
• Schaar
• Stiften of potloden
• Tape of lijm
• Tijgerfoto’s en illustraties van  

www.ifaw.org , andere websites en 
tijdschriften

1) Maak kopieën van het kubus-sjabloon op de 
achterkant van deze folder, en verdeel deze over 
de leerlingen.

2) Vraag de leerlingen, voordat ze gaan knippen en 
vouwen, om in ieder vlak een tijger te tekenen of 
een foto te plakken van een tijger. Vraag hun of 
ze feiten en beelden, welke zij belangrijk vinden, 
willen toevoegen over tijgers.

3) Help de leerlingen met het uitknippen, vouwen en 
plakken van de kubus.

4) (optioneel) Vraag de leerlingen om de kubus te 
rollen en iets te vertellen over de kant die naar 
boven ligt.
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Naam	__________________________________________________________	Datum:	__________________________

Tijger kubus
Aanwijzingen:	Vul	elk	vak	met	een	feit	of	quote,	een	tekening	van	een	tijger,	of	een	foto	of	artikel	uit	een	
tijdschrift.	Dan	knippen,	vouwen,	en	de	kubus	aan	elkaar	lijmen.	Knip	langs	de	stippellijnen	en	vouw	
langs	de	doorgetrokken	lijnen

Student Werkblad 	•	Kopieerbaar


