HAND-OUT INTERACTIEF
EDUCATIEMATERIAAL
DUDA PAIVA COMPANY | VERGETEN DIEREN EN VERLOREN ZAKEN
VOORAFGAAND OF NA AFLOOP VAN DE VOORSTELLING / MINISERIE
Dit educatiemateriaal kan je voorafgaand of na aﬂoop van het kijken van de voorstelling en/of miniserie met de kinderen uitvoeren.

Kerndoel 39

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

QUIZ
De quiz bestaat uit vier onderdelen, genaamd: LAND, ZEE, LUCHT en ONDERGRONDS.
Daarnaast is er bij elke quizvraag een verdiepingsvraag om klassikaal te behandelen. Je kan na elk onderdeel stoppen. Een onderdeel duurt 15 minuten. Het totale spel duurt 1 uur.

Spelniveau

Het interactieve lesmateriaal is gemaakt voor groep 3 t/m 8. Wel adviseren wij de docenten van groep 3 en 4 om klassikaal meer
uitleg te geven bij de onderwerpen.

Verhaallijn

Ut (hoofdpersoon uit de voorstelling) is op zoek naar de allerlaatste dodo (ook uit de voorstelling). Hij begint zijn expeditie door een
doolhof vol vragen en keuzes om er uiteindelijk achter te komen waar Dodo is. Er duiken spontaan weetjes op!

START

Je hebt nodig: een digibord en internet (browser Firefox) :-)
Of als de kinderen het individueel spelen: iPads!
1.
2.
3.
4.
5.

Ga naar: app.dudapaiva.com
Vul de schoolnaam in
Vul de groep in (3/4/5/6/7/8)
Individueel spelen? Vink individueel aan!
Klik op START

VOOR VRAGEN OF OPMERKINGEN
Mirte Droogers
Duda Paiva Company
E mirte@dudapaiva.com

ONDERWERPEN
Start | Trailer van de voorstelling en de uitleg van de expeditie!

Ter Land
1 .Dodo
Verdieping: vind jij het belangrijk om het leven op de aarde te begrijpen?
2. Tasmaanse Tijger
Verdieping: wat vind je eigenlijk van het concept dierentuin?
3. Wilde Dieren
Verdieping: ben je het eens met de stelling dat walvisjacht verboden moet zijn?
4. Jagen
Verdieping: vind jij dat bijvoeden wel of niet mag?
5. Huisdieren
Verdieping: wat zou je doen als jouw huisdier met uitsterven wordt bedreigd?

Ter Zee
1. Plastic Soep
Verdieping: denk je dat wij de zeeën en oceanen voor 2050 helemaal schoon krijgen?
2. Plastic
Verdieping: kun je deze dingen vervangen door iets wat niet van plastic is?
3. Geluid
Verdieping: zou je klassieke muziek aanzetten om je beter te kunnen focussen?
4. Koraal
Verdieping: vind jij dat het vak ‘klimaat’ ook in Nederland moet worden ingevoerd?
5. Nieuw(s)
Verdieping: waar zou jij zuiniger mee om kunnen gaan?

In de Lucht
1. Vliegen
Verdieping: heb jij last van vliegschaamte?
2. Vogels
Verdieping: wat is vrijheid voor jou?
3. Lichtvervuiling
Verdieping: hoe zou jij op een simpele manier je steentje kunnen bijdragen?
4. Vuurwerk
Verdieping: ben jij voor of tegen een vuurwerkverbod?
5. Bijen
Verdieping: waar zorg jij goed (en misschien wel minder goed) voor?

Ondergronds
1. Insecten
Verdieping: wat zou jij kunnen doen om de insecten en de natuur een handje te helpen?
2. Mol
Verdieping: vind jij het belangrijk om te sparen?
3. Vleermuizen
Verdieping: over plagen gesproken, wat is jouw beste grap ooit?
4. Onderwater Grot
Verdieping: hoe goed kan jij je aanpassen bijvoorbeeld op vakantie, verhuist, nieuwe
school?
5. Grot
Verdieping: wat vind jij van kunst?
Eind | Bekijk de trailer ‘theaterregels’ & check de resultaten van de quiz!

BLOEMEN, PLANTEN & VERWERKINGSOPDRACHT
Heeft jouw school een eigen schooltuin? Ga aan de slag! Zaai bloemen, plaats mooie planten of... plant een boom!
Waarom? Bekijk het in deze trailer: https://youtu.be/mbB9gutKEG0 #teamtrees
Vind je ook dat alle beetjes helpen?

