1A WAT HOORT BIJ WIE? • 4-6 JAAR

1A HELP DE DIEREN ZOEKEN • 4-6 JAAR

1B
DIEREN OP DE BOERDERIJ • 4-6 JAAR
VOORBEELDBLAD
Lakenvelder

Fries Melkschaap

Duif
Fries paard

Assendelfter Hoen

Landgeit
Witrik

Krombekeenden

Drents Heideschaap

1B KIJKDOOS

2A
WELKE DIEREN HOREN
BIJ ELKAAR
WERKBLAD 7-9 JAAR
MAAK STAPELTJES
Knip plaatjes van dieren uit. Maak nu stapeltjes van wilde dieren, huisdieren en landbouwhuisdieren.
Overleg zo nodig met elkaar waarom je een dier bij een groep indeelt.

DE OPDRACHT
1.
2.

3.

Verdeel de dieren in wilde dieren, huisdieren en landbouwhuisdieren.
Deel nu de landbouwhuisdieren en huisdieren in naar wat ze eten. We onderscheiden in de natuur vleeseters,
planteneters en alleseters. Welke dieren eten gras en planten, welke dieren pikken graan en wormpjes,
welke dieren eten vlees en welke dieren eten alles?
Een andere manier van indelen is door te kijken naar wat de dieren voor de mens
betekenen.
a. dieren die er voor zorgen dat de mens te eten heeft (melk, kaas, boter,
vlees en eieren)
b. dieren die zorgen voor trekkracht (welk dier trekt een kar? of een rijtuig?)
c. dieren die materiaal leveren voor kleding (wol) of schoenen (leer)
d. dieren die het erf, het huis of een kudde bewaken
e. dieren voor de sport of voor de gezelligheid

MAAK EEN COLLAGE
(ZIE VOORBEELD ONDERAAN)
Maak nu met je groepje van (alle of een deel van) de dieren die
je hebt uitgeknipt een collage. Kies daarvoor eerst een eigen
thema. Bijvoorbeeld: “wat eten dieren”, “daar zijn ze voor”
(kleding, eten, trekken etc.), “wild en tam”, “mijn lievelingsdier” of gewoon “dieren”.
Zet in grote letters bovenaan op de collage thema, bijvoorbeeld “dieren”. Bedenk bij je thema een paar onderwerpen bijvoorbeeld: wild dier, huisdier, boerderijdier. Zet die in grote letters (ergens) op je collage. Verdeel de dieren in groepjes en
plak ze om de onderwerpen heen.
Hang je collage op en spreek af wie de toelichting geeft. Dat
kan er één zijn maar je kunt ook allemaal wat zeggen. Anne
begint bijvoorbeeld met: ‘onze collage gaat over dieren’. En hij
vertelt iets over dieren op de boerderij, Robin gaat verder met
wilde dieren en Niels vertelt tot slot iets over huisdieren en sluit
af met: ‘dit was onze presentatie’.

2B

5. DIT DIER WAGGELT EEN BEETJE ALS HET LOOPT.
De veren van dit dier zitten in je dekbed. Daardoor is het lekker
warm in de winter.

IK ZORG VOOR…
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Je ziet ze veel op de kinderboerderij. Ze houden van
klimmen en klauteren.
Drents Heideschaap
(G)

Barnevelder kip (Z)

1. DEZE DIEREN LOPEN OP DE HEIDE. Daar

6. DEZE KOEIEN KOMEN UIT GRONINGEN, MAAR JE
KUNT ZE NU IN HEEL NEDERLAND TEGENKOMEN. Ze

eten ze gras en jonge boompjes op, die tussen de heidestruikjes groeien. Zo blijft er alleen heide over en wordt
niet overwoekerd door gras of bomen. De heide bloeit
in augustus mooi paars.

11. DIT DIER
HEEFT GROTE
OREN EN EEN
KRULSTAART.

worden gehouden voor de melk én voor het vlees. Ze zijn zwart of
roodbruin en hebben witte kop en zwarte of roodbruine vlekken om
de ogen. Het lijkt soms net alsof ze een brilletje op hebben.
Landvarken (I)

Lakenvelder koe (E)

2. DEZE DIEREN ZIEN ER HEEL BIJZONDER UIT.
HET IS NET OF ZE EEN WIT LAKEN OM HEBBEN.

9. DIT DIER HEEFT HELE DIKKE BILLEN,
DAT ZIJN ALLEMAAL SPIEREN. Het is dan

Ze lopen vaak in een park om een landhuis of bij een kasteel. Het
is mooi als er – net als vroeger - speciaal die koeien lopen.

ook heel erg sterk en kan goed de kar trekken van
de boer, ook als die heel zwaar is!
Wetterhoun (G)

3. DIT DIER LEGT BRUINE
EIEREN. Het is genoemd naar een

heel dik haar. Deze dieren zijn bijna altijd
helemaal zwart. Je kunt er op rijden, maar ze
trekken soms ook een rijtuig waarin je kunt
zitten. Dat noemen ze een sjees.

de melk maakt de
boerin kaas. Deze
kaas is niet geel,
maar een beetje
wit, en hij smaakt
heel bijzonder.

Nederlandse
Landgeit (E)

Thrianta konijn (D)

Als je het aait, voel je
stugge, harde haren.
Onder de haren en de
huid zit spek.

12. DIT DIER HEEFT
LANGE OREN. Het is niet
groot en het heeft een zachte
vacht. Het heeft een oranje
kleur. Mensen houden deze
dieren omdat ze die mooi
vinden.

7. DIT DIER HEEFT LANGE HAREN
AAN ZIJN BENEN. Ook zijn staart heeft

plaats in Gelderland.

Twentse Landgans (L)

12

10. DEZE DIEREN
HEBBEN HORENS.

Je ziet hier 12 verhaaltjes over dieren en 12 plaatjes van dieren met hun naam erbij. Achter de naam van het dier
staat een letter. Kijk nu over welk dier ieder verhaaltje gaat. Dus bij verhaaltje 1 gaat het over…? Zet de letter die
achter het dier staat in het hokje bij de 1. Ga zo door tot je alle verhaaltjes hebt gehad. Je krijgt dan een woord. Met
dat woord maak je de zin af “Ik kom uit Nederland en zorg voor…..” Dat is iets dat alle huisdieren ons geven.

4. DIT DIER
GEEFT WOL
EN MELK. Van

11

Fries paard (I)

7-9 JAAR

Nederlandse
Trekpaard (H)

10

Groninger Blaarkop
(L)

8. DEZE HOND WERD GEBRUIKT BIJ DE JACHT OP WATERDIEREN,
ZOALS OTTERS. Hij heeft een dichte vacht. Dat beschermt hem tegen water en nat weer.

Fries Melkschaap (E)

2B WAAR IS MIJN SCHAAP? • 7-9 JAAR
DE HOND VAN DE HERDER IS EEN VAN ZIJN SCHAPEN KWIJT. KUN JIJ HEM HELPEN ZOEKEN?

3A
WAAR ZIJN ZE VOOR?

SCHAPEN

WERKBLAD 10-12 JAAR

1.

VELUWS HEIDESCHAAP

a.
b.
c.

Dit ras heeft horens.
Deze schapen grazen vooral op de heide.
Dit schaap wordt voor de melk gehouden.

Sommige schapen geven veel melk en andere schapen hebben mooie wol. Sommige kippen worden gehouden voor de eieren en
van andere kippen is het vlees heel lekker. Er zijn dus verschillende typen koeien, schapen, kippen etc. Dat noemen we rassen.
Zoek nu hoe een ras (van koeien, schapen etc.) eruit ziet en waarvoor het geschikt is.
Ga naar de website van de Stichting Zeldzame Huisdieren op www.szh.nl
Klik op “Zeldzame Huisdieren” en vervolgens op “diersoorten”. Klik per vraag op de naam van het ras.
Je krijgt dan een foto en een tekst over het dier. Bekijk de foto goed en lees de tekst die bij elk ras te vinden is op internet.
Kruis steeds het goede antwoord aan, ja of nee.
Sommige dieren staan niet op www.szh.nl Bij de vraag staat aangegeven op welke site je ze wel kunt vinden.

2.

FRIES MELKSCHAAP

a.
b.
c.

Dit ras heeft horens.
Deze schapen lopen vooral op de heide.
Dit schaap wordt voor de melk gehouden.

Ja
Ja
Ja

nee
nee
nee

Ja
Ja
Ja

nee
nee
nee

Ja
Ja

nee
nee

Ja

nee

GEITEN
3.

NEDERLANDSE LANDGEIT

a.
b.
c.

Dit ras heeft horens.
Deze geit is kortharig.
Dit ras wordt vooral voor de
melk gehouden.

4.

BONTE GEIT

Dit dier staat niet op de site van SZH. Ga hiervoor naar
www.geiten.org en klik op “fokkerij”.
a. Dit ras heeft horens.
Ja
b. Deze geit is kortharig.
Ja
c. Deze geit wordt vooral voor
de melk gehouden.
Ja

nee
nee
nee

3A
RUNDEREN (KOEIEN)

PAARDEN

5.

GRONINGER BLAARKOP

10. NEDERLANDS TREKPAARD

a.

Een koe van dit ras kan rood of zwart
zijn met een witte kop.
Deze koe wordt voor melk en vlees
gehouden.
De vlekken op de kop van de koe worden
blaren genoemd.

b.
c.

Ja

nee

a.
b.

Dit paard is zwaargebouwd.
Dit is typisch een rijpaard.

Ja

nee

11. GELDERS PAARD

Ja

nee

a.
b.

Dit paard is zwaargebouwd.
Dit is typisch een rijpaard.

6.

LAKENVELDER

HOENDERS (KIPPEN)

a.

Dit dier is altijd zwart met een witte
band om zijn lijf.
Deze koe heet ook wel Kasteelrund of
Parkrund.
De witte band om het lijf van de koe
wordt laken genoemd.

12. HOLLANDS KUIFHOEN

b.
c.

7.

BRANDRODE

a.
b.

Deze koe heeft vooral een witte kleur.
Deze koe kan heel goed in een
natuurgebied lopen.

Ja

nee

Ja

nee

Ja

nee

a.
b.

nee

Ja

nee

Ja
Ja

nee
nee

Ja
Ja

nee
nee

Ja

nee

Ja

nee

13. NOORD-HOLLANDSE BLAUWE
a.
b.

Ja

Deze kip heeft een oranje kuif.
Door de kuif kan de kip goed
tegen de kou.

EXTRA OPDRACHT

Deze kip is bruin.
Deze kip wordt voor het vlees gehouden.

Ja
Ja

nee
nee

1. Als je vlug klaar bent, kun je ook nog voor je klas opzoeken
waar kinderboerderijen zijn met zeldzame rassen. Doen die kinderboerderijen nog iets speciaals: schapen scheren, lammetjesdag, winterfeest, leren koeien melken of zo?
Kijk op internet bij www.kinderboerderijen.nl en www.vmkstadswerk.nl en www.kinderboerderijenactief.nl
Is er ook een fokcentrum bij je in de buurt? Een fokcentrum is
een boerderij of bedrijf met veel dieren van één ras, met bijvoorbeeld Lakenvelder koeien of Drentse heideschapen.
Adressen zijn te vinden op www.szh.nl onder ‘fokcentra’.
2. Maak een lijst van spreekwoorden waarin dieren van de
boerderij voorkomen. Bijvoorbeeld: “Als er één schaap over de
dam is, volgen er meer”

14. BARNEVELDER
Dit dier staat niet op de site van SZH. Ga hiervoor naar
www.nhdb.nl en klik op “rassen” (bovenaan) en “op herkomst”.

HONDEN
8.

KOOIKER

a.
b.

Dit hondje heeft ‘oorbellen’
(zwarte oorpunten).
Deze hond blaft veel tijdens de jacht.

9.

WETTERHOUN

a.

Deze hond werd in Friesland gebruikt
voor de jacht op otters.
Een Wetterhoun heeft nergens krulhaar.

b.

a.
Ja
Ja

nee
nee

Ja
Ja

nee
nee

b.

Deze kip wordt gehouden om haar grote,
bruine eieren.
Deze kip werd vroeger in Barneveld en
omgeving gefokt.

Ja

nee

Ja

nee

Ontwerp je eigen koe!

3B WAAR VANDAAN? • WERKBLAD 10-12 JAAR
Hieronder zie je een stukje tekst over een dier en een foto. Lees de tekst
en bekijk de foto. Geef op het kaartje van Nederland aan waar welk dier
vandaan komt. Noteer daarbij de hoofdletter (A-I) of schrijf de naam bij
de plaats/streek/provincie waar het dier vandaan komt.

D. CHAAMS HOEN
Deze kip heeft een helderrode kam en de ogen zijn oranje. De kip is bekend omdat het
vlees heel lekker smaakt. Hij wordt gehouden in en om het plaatsje Chaam. Weet je
waar dat ligt? Je moet het zoeken in het Zuiden, vlak boven België.

A. DRENTS HEIDESCHAAP
Het Drents Heideschaap is het kleinste schaap van ons
land. Het is het enige schapenras dat horens heeft. Het
is een taai ras. Het is gewend om in een gebied te lopen
waar niet zo veel gras is.

H. BRABANTER
E. ASSENDELFTER
Dit dier wordt ook wel boerengeeltje genoemd. Het komt uit
een plaats in de buurt van
Amsterdam.

De kop van deze kip is zeer opvallend.
Dit dier heeft zowel een kuif als een
baard. Dit dier wordt al eeuwenlang
gehouden in Brabant.

B. MERGELLANDSCHAAP
Het Mergellandschaap is een groot schaap zonder horens. Hij heeft vaak vlekken op zijn kop.
Deze schapen grazen op graslanden van het
‘Mergelland’. Mergel is een bepaald soort grond
met veel kalk. De schapen grazen bijvoorbeeld
op de Sint Pietersberg. Waar ligt de Sint
Pietersberg?

F. MAAS-, RIJN- EN IJSSELVEE
(MRIJ-KOEIEN)
Maas, Rijn en IJsselkoeien kwamen vroeger veel
voor in weilanden bij de grote rivieren. Het zijn
roodbonte koeien die zowel voor vlees als melk
werden gehouden.

C. GRONINGER PAARD
Het Groninger paard werd vroeger op
de boerderij gehouden. Het trok de
ploeg en wagens met hooi en stro.
Later liep het vooral voor rijtuigen.
Eens in de twee jaar trekken Groninger
paarden (samen met Gelderse paarden) de Gouden Koets op Prinsjesdag.

I. DE FRIESE STABIJ
G. TWENTSE LANDGANS
Er zijn witte en bonte ganzen van dit ras. De
witte dieren werden vooral voor het dons
gehouden (kleine veertjes). Daar vulde men
kussens en dekbedden mee. In Twente werden deze dieren vroeger te voet naar de
markt gebracht. Soms liepen de ganzenhoedsters met de dieren vanuit Twente
helemaal naar Rotterdam toe, om de ganzen
daar te verkopen.

Deze hond werd vooral
gebruikt bij de jacht in de
Friese bossen. Hij heeft lang
haar. Hij lijkt op de honden die
je op oude schilderijen ziet
(bijvoorbeeld van Jan Steen).

3B
LANDSCHAP
Je hebt in Nederland verschillende landschappen: bijvoorbeeld
bos, hei, heuvels, waterlandschap (met veel sloten en meren),
uiterwaarden, weilanden, zandverstuivingen, wadden, strand of
duinen. Als je op het kaartje de letters voor de namen van de
dieren hebt ingevuld, weet je misschien ook het antwoord op
de volgende vragen over landschappen:

A. IN WELK LANDSCHAP LOOPT HET DRENTS
HEIDESCHAAP?

B.

IN WELK LANDSCHAP ZAG JE VAAK DE
FRIESE STABIJ?

C. BIJ WELK LANDSCHAP HOREN DE
MRIJ KOEIEN?

D.

IN WELK LANDSCHAP LOPEN MERGELLANDSCHAPEN?

