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Bezoek aan de Stadsboerderij
Begeleide activiteit voor groep 1-2 op één van de Stadsboerderijen van Den Haag.
Haagse scholen kunnen deze les aanvragen via www.milieueducatiedenhaag.nl
Er kan gekozen worden uit:
Bezoek aan de Stadsboerderij – najaar (september-oktober)
Bezoek aan de Stadsboerderij – voorjaar (maart-april-mei-juni-juli)

Lesdoelen
De les “Bezoek aan de Stadsboerderij” draagt bij aan de volgende SLO kerndoelen
Kerndoel 34
De leerlingen leren zorgdragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en van anderen
- Leerlingen kennen het belang van ontbijt
- Leerlingen leren omgaan met hun gevoelens ten opzichte van de boerderijdieren
Kerndoel 39
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu
- Leerlingen zijn bereid tot zorg voor de boerderijdieren
- Leerlingen leren een nieuwe omgeving kennen; verwondering
Kerndoel 40
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
- Leerlingen kunnen verschillen en overeenkomsten benoemen tussen de boerderijdieren
- Leerlingen weten dat dieren voedsel nodig hebben
- Leerlingen weten dat dieren ruimte nodig hebben om te leven
- Leerlingen weten dat dieren zich voortplanten
- Leerlingen weten dat dieren verzorging nodig hebben
- Leerlingen weten dat de boerderijdieren ons producten leveren

Kerndoel 41
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen over de vorm en functie van hun
onderdelen.
- Leerlingen leren hun eigen zintuigen te gebruiken
- Leerlingen weten dat de huidbedekking van boerderijdieren verschillend is
- Leerlingen weten dat melk uit een uier komt.
Kerndoel 44
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en
het materiaal gebruik.
- Leerlingen kunnen verschillende gereedschappen (een borstel, een hark, een bezem, een kruiwagen)
herkennen en hanteren op de juiste manier

Voorbereiding
U kunt de leerlingen voorbereiden op het bezoek door samen de website
www.milieueducatiedenhaag.nl/site/bezoekaandestadsboerderij te bekijken.
Bij lesbeschrijvingen vindt u o.a. woordkaarten en woordparaplu’s die u in de klas kunt ophangen.

Voor het bezoek kunt u de groep alvast verdelen in groepjes van 4-6 leerlingen.
Bij ieder groepje een begeleider die ze kan helpen bij de opdrachten, werkt het beste.
Het is daarbij handig wanneer u samen met de begeleiders (ouders, stagiaire) de afspraken bespreekt en
alvast de opdrachten bekijkt, zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt.
Afspraken die vooraf gemaakt kunnen worden:
- Trek kleren aan die tegen een stootje kunnen, je wordt snel vies op een boerderij.
- Houd ook rekening met het weer, je bent vooral buiten.
- Groente en fruit mogen worden meegenomen voor de dieren (mag niet beschimmeld of gekookt zijn!).
De beheerder verzamelt het voer en doet het in emmertjes.
- Niet rennen of schreeuwen, daar schrikken de dieren van.
- Alle volwassen dieren mogen worden geaaid, maar doe dat wel voorzichtig.
- Lopen de dieren weg, dan willen ze niet geaaid worden.
- Lammeren van geiten en schapen mogen nooit worden opgepakt, omdat dit tot blijvend letsel voor het dier
kan leiden.
- Laat geen plastic of papier achter in het weiland, daar kunnen de dieren ziek van worden.
- Doe steeds het hek van het weiland achter je dicht.

Op de Stadsboerderij
De boerderijbeheerder ontvangt de groep. U kunt meegebracht voer afgeven aan de beheerder.
Indien er tijd is mogen de leerlingen even rondkijken op de boerderij (nog niet in de hokken of het weiland)
De boerderijbeheerder geeft aan waar de leerlingen in de kring mogen zitten (dat kan buiten of binnen zijn).
Introductie
Er staat een tafeltje met een ontbijt van de boer(in) in de kring.

Aan de hand van een verhaal wordt het nut van de verschillende boerderijdieren verteld (interactie met de
leerlingen, hierbij mogen de leerlingen o.a. ook voelen aan een schapenvacht) en welke bijdrage ze hebben
geleverd aan het ontbijt van de boer(in).

Opdrachten
De leerlingen gaan in de vooraf gemaakte groepjes met een begeleider de opdrachten uitvoeren.
Iedere opdracht duurt ongeveer 10 minuten.
De opdrachten worden uitgevoerd door middel van het zogenaamde “steropdrachten” systeem.
De begeleider kijkt welke opdracht vrij is. Niet alle opdrachten hoeven door alle groepen uitgevoerd te
worden, probeer wel minstens één opdracht van iedere locatie (erf, wei, stal) te doen.

Erf
De kip
De grabbelton
Melken
Poep en gereedschap

Stal
Bij de konijnen
Cavia op schoot
In het stro
Wat eten dieren

Wei
Borstelen
Poep scheppen

De opdrachten staan op bordjes geprint.
Er is een voor- en een achterkant. Dit zijn 2 niveaus.
Plusopdrachten zijn aangegeven met een
De opdrachten hangen aan een kapstokje
in de stal, op het erf of aan het hek van de wei.
Kies een opdracht en neem het bordje mee.
Zo kan ieder groepje zien dat deze opdracht “bezet” is.
Klaar met de opdracht?
Hang het bordje weer terug op zijn plek, de opdracht is weer vrij.

Extra
Stal uitmesten
Dieren voeren







Maak een keuze: In de stal - Op het erf – In de wei
Kies een opdracht van “de kapstok” en neem het bordje aan de keycord mee.
Voer de opdracht uit (uitleg op het bordje)
Klaar met de opdracht? Hang het bordje terug aan de kapstok.
De opdracht is nu beschikbaar voor een ander groepje.
Kies een nieuwe opdracht: In de stal - Op het erf – In de wei

Opdrachten in de wei

Opdrachten op het erf

Opdrachten in de stal

Extra opdrachten

Afsluiting
Leerlingen komen terug in de kring. Boerderijbeheerder bespreekt kort met de leerlingen wat ze van de
opdrachten vonden en wat de ervaringen zijn.
U krijgt een boerderijhulpdiploma mee voor de leerlingen. De naam van de leerling kan op school ingevuld
worden.

Bijlagen

Woordenlijst thema boerderij
voorwerpen

dieren

werkzaamheden

producten

de boerderij

de koe

aaien

de melk

de stal

de geit

voeren

de uier

het hok

het schaap

verzorgen

het ei

de hooizolder

de kip

knuffelen

de veer

de wei

de haan

borstelen

het vlees

de mesthoop

de poes

kammen

de wol

het erf

het varken

uitmesten

de kaas

de borstel

de cavia

schoonmaken

de haren

de schep

het konijn

vegen

de hark

de duif

harken

de bezem

de vogel

melken

de mestvork

het lammetje

scheppen

de kruiwagen

het kuiken

de emmer

de hond

de poep

het paard

de mest

de ezel

het voer

de gans

het graan

de eend

het brokje
de stal
het kippenhok
de klomp
de boer
de boerin
het gras
het stro
het hooi
de ladder
de tractor

Enkele overzichten
1. namen van dieren
dier
koe
geit
schaap
varken
konijn
cavia
kip
eend
gans
duif
kat

mannetje
stier
bok
ram
beer
ram(melaar)
beertje
haan
woerd
Gent, ganzerik
doffer
kater

vrouwtje
koe
geit
ooi
zeug
voedster
zeugje
hen
eend
gans
duivin
poes

2. draagtijden
koe
geit
schaap
varken

± 9 maanden
± 5 maanden
± 5 maanden
3 maanden + 3 weken +
3 dagen
± 31 dagen
± 2 maanden
± 9 weken

konijn
cavia
kat

3. broedtijden
kip
eend
gans
duif

± 21 dagen
± 24 – 30 dagen
± 28 – 28 dagen
± 17 dagen

4. geluiden
dier
koe
geit
schaap
varken
konijn
cavia
kip
eend
gans
duif
kat

geluid
loeit
mekkert
blaat
knort
geen, piept bij
angst
diverse geluiden
kakelt
snatert
gakkert
koert
miauwt

klinkt als …
hoehoe
bèèèèèèè
mèèèèèè
grrrrrr
iep iep
-ok ok
atatata
gak gak
oeroekoe
iauww

jong
kalf
lam
lam
big
lamprei
jonge cavia
kuiken
pijltje, pull
kuiken
pieper
kitten

de geit

het schaap

de koe

het varken

de ezel

het paard

de cavia

het konijn

de kip

de duif

de eend

de gans

de hond

de kat

de geit

het schaap

de koe

het varken

de ezel

het paard

de cavia

het konijn

de kip

de duif

de eend

de gans

de hond

de kat

de boerderijdieren

de koe

de kip

de kat

de geit

het schaap

de gans

het konijn

het varken

de eend

de cavia

het paard

de ezel

de duif

de hond

De boerderijdieren
Boerderijdieren zijn dieren die door mensen gehouden worden op een boerderij voor
hun producten; zoals melk, vlees, eieren of wol.

Het gereedschap
op de stadsboerderij

de schep

de bladhark

de mestvork

de borstel

de stoffer en het blik

de kruiwagen

Het gereedschap
Materiaal wat nodig is om het werk op de boerderij te doen.

de bezem

de emmer

www.denhaag.nl/jaarprogramma

Samenstelling
Gemeente Den Haag
Dienst Stadsbeheer
Archeologie & natuur- en milieueducatie
Prins Hendrikstraat 39
2518 HH Den Haag
milieueducatie.po@denhaag.nl
MEC Zuiderpark
Anna Polakweg 7
2533 SW Den Haag
(070) 353 29 96
MEC Kornoelje
Kornoeljestraat 117
2564 LP Den Haag
(070) 325 79 68
MEC Schildershoeve
Teniersplantsoen 83
2526 MS Den Haag
(070) 389 03 67
MEC Reigershof
Reigersbergenweg 280
2592 EZ Den Haag
(070) 353 33 49
@milieueducatie
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