T. rex vs Sea rex
Activiteit in de klas
Docentblad

Doelgroep: voortgezet onderwijs
Duur activiteit: 20-30 minuten
Doelen:
- Leerlingen vergelijken overeenkomsten en
verschillen tussen uitgestorven roofdieren van
het land en uit het water;
- Leerlingen beredeneren of reconstructies van deze
roofdieren en hun leefomgeving realistisch zijn;
- Leerlingen beredeneren hoe een toppredator
van het land zou kunnen evolueren tot een
zeebewoner.
Benodigdheden:
per groepje:
- een opdrachtblad (zie bijlage);
- een vergelijkingsblad (zie bijlage);
- pen en papier;
- een laptop, tablet of telefoon met internet
(tenzij de filmpjes klassikaal worden gekeken).

Activiteit in het kort

Leerlingen vergelijken twee roofdieren uit het Late
Krijt met elkaar, namelijk de Maashagedis en T. rex.
Zij bestuderen het skelet en het gedrag en geven
verklaringen voor wat ze zien. Zij denken na over
de aanpassingen die de dieren hebben en hoe deze
verder zouden kunnen evolueren. Het belangrijkste
is dat leerlingen echt met elkaar in discussie gaan
en redeneren op basis van bewijsmateriaal.

Verloop activiteit

Verdeel de groep in twee- of drietallen. Leerlingen
werken aan de hand van het opdrachtblad. Bij stap 1
kijken zij filmpjes op YouTube - de leerlingen moeten
bij de linkjes kunnen. Stap 1 kan ook klassikaal
gedaan worden.

1

T. rex vs Sea rex
Activiteit in de klas
Opdrachtblad

Twee toppredatoren uit het Late Krijt: T. rex en
de Maashagedis. De één een jager op het land, de
ander in het water. Wat maakte hen zo succesvol?
Wat als T. rex in het water zou moeten overleven?

1 Verken

Bekijk de volgende filmpjes van een jagende
T. rex en jagende Maashagedis:
Jagende T. rex 1
Jagende T. rex 2
Jagende Maashagedis 1
Jagende Maashagedis 2
a Hoe realistisch vind je deze filmpjes?
b Hoe denk je zelf dat T. rex jaagde? En de Maashagedis? Beargumenteer je antwoord!

2 Vergelijk

3 Zoek verklaringen

a Kun je de verschillen verklaren?
Denk hierbij na over het leefmilieu
(land of water). Denk ook aan de prooi.
b Kun je de overeenkomsten verklaren? Denk vooral
na over vorm en functie in relatie tot de leefwijze
zoals je zag in de filmpjes. Denk ook na over de
verwantschap tussen beide dieren (reptielen).

4 Ontwerp Sea Rex

Stel dat T. rex doorevolueert tot zeebewoner.
a Wat moet er aan zijn kop veranderen om een
succesvolle waterjager te zijn?
Benoem minstens twee dingen.
b Maak een tekening van zijn kop.
c Beargumenteer waarom je de kop zo tekent.

Bestudeer nu de schedels van T. rex en van de Maashagedis op het vergelijkingsblad, zowel de foto’s als
de tekeningen.
a Welke overeenkomsten en verschillen
vallen op? Maak er tekeningen van.
b Benoem minstens twee overeenkomsten en minstens twee verschillen.
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