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Hoofdstuk 1

Inleiding

De ‘knuffelhoeve’ is een idyllische oude hoeve gelegen aan een bos- en waterkant in het provinciaal
domein Puyenbroeck. Ervaringsgericht onderwijs staat centraal bij dit natuur- en milieueducatieve
programma.
De leerlingen krijgen een uitgebreide rondleiding op de boerderij en komen er in nauw contact met
handtamme dieren zoals schapen, konijnen, geiten, kippen en duiven.
Er wordt een kijkje genomen in de stallen en in het kippenhok. De leerlingen krijgen uitleg over de wol
van de schapen, de eitjes van de kippen en de huisvesting van de dieren.
In het wolhoekje wordt de wolverwerking volledig uitgelegd. Binnen de op kindermaat ingerichte hoeve
kan bij slecht weer de opgedane informatie achteraf nog creatief verwerkt worden aan de hand van
knutselactiviteiten, werkblaadjes en zoveel meer.
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Hoofdstuk 2

De gids

• Het programma wordt begeleid door een gids van het provinciaal domein Puyenbroeck die opgeleid
is voor dit programma.
• Met het treintje wordt de groep van de halte aan het speelplein naar de halte van het dierenpark
gebracht, aan de overkant van het water zie je de knuffelhoeve.
• De gids wacht je op aan het hekken van de knuffelhoeve.
• Na het programma wordt de groep door het treintje op het afgesproken uur aan de treinhalte
‘dierenpark’ opgehaald en terug naar de halte aan de speeltuin gebracht.
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Hoofdstuk 3

Doelgroep kleuters

3.1. Leeftijdskenmerken
Algemene kenmerken van een kleuter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

leert nieuwe variaties op het lopen;
neemt enkel de dominante kenmerken van iets waar;
personalisatie van voorwerpen, dieren, planten: alles krijgt een uitdrukkingskarakter;
het visuele en de tast bepalen de hele waarneming;
beleeft de wereld hoofdzakelijk vanuit zichzelf: kan zich nog niet ‘verplaatsen’;
kan enkel ordenen en rangschikken met reeds verkend materiaal;
kan zich nog niet lang op dezelfde opdracht concentreren;
heeft enorm veel bevestiging nodig;
stelt veel vragen;
heeft nog weinig inzicht in oorzaak en logisch gevolg;
fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar;
is levendig, vastbesloten en nieuwsgierig;
is sterk op zichzelf gericht, wil alles zelf doen;
laat wat niet mag, omdat anders straf volgt (straf zowel in de zin van iets niet mogen, als niet leuk
gevonden worden door de begeleider).

3.2 Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs
Ontwikkelingsdoelen Motorische Competenties
1 Motorische competenties
Zelfredzaamheid in kindgerichte bewegingssituaties

Lichaams- en bewegingsbeheersing
De kleuters
1.2 kunnen de eigen bewegingsbaan stoppen, richten en wijzigen afhankelijk van statische en
dynamische objecten: andere bewegers, obstakels, bewegende voorwerpen.
1.3 kunnen het evenwicht behouden in verplaatsingen en bij houdingen op diverse steunvlakken.
1.6 kunnen met een eenvoudig bewegingsantwoord snel reageren op auditieve, visuele en tactiele
signalen.

Complexe ruimte- en tijdsfactoren
1.17 kunnen in de ruimte snel een afgesproken plaats terugvinden en er rekening mee houden.
1.18 kunnen tijdens het bewegen rekening houden met plaatsaanduidingen.

2 Gezonde en veilige levensstijl
2.10 De kleuters ontwikkelen een goed hygiënische gewoonte en weten dat zij schoeisel en kledij moeten
aanpassen aan de omstandigheden. (handen wassen na het voederen van de dieren, bespreking van
de kledij van de ‘boer(in))

Naar de Knuffelhoeve
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3 Zelfconcept en het sociaal functioneren
(bij het contact met de dieren en tijdens de uitleg in het wolhoekje)
De kleuters
3.8 kunnen zich emotioneel uiten binnen aanvaardbare grenzen.
3.9 kunnen in bewegingssituaties respectvol rekening houden met de veiligheid en de vermogens van
andere kleuters en passen hun handelingen aan.
3.10 kunnen kleuteraangepast materiaal uithalen en weer opbergen op de afgesproken plaats.
3.11 kunnen materiaal op de geëigende manier gebruiken.

Ontwikkelingsdoelen Muzische Vorming
1 Muzische vorming – Beeld
1.1

De kleuters kunnen visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen. (tijdens de uitleg over de bouw van de dieren)

2 Muzische vorming – Muziek
2.2

De kleuters kunnen ritme in beluisterde muziek en liedjes ervaren, herkennen en nabootsen. (bij het
aanleren van het liedje)

3 Muzische vorming – Drama
3.1

De kleuters kunnen eigen belevenissen, ervaringen, gedachten, gevoelens, handelingen verwoorden.
(gedurende het hele programma)

6 Muzische vorming – Attitudes
De kleuters kunnen
6.1 openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving. (bv het voederen van de dieren)
6.4 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen.
(gedurende het hele programma)

Ontwikkelingsdoelen Nederlands
1 Nederlands – Luisteren
(uitleg over het uitkomen van het ei, bespreken lichaamsbouw van de dieren)
De kleuters kunnen
1.1 een mondelinge boodschap, eventueel ondersteund door gebaar, mimiek met betrekking tot een
concrete situatie begrijpen.
1.2 voor hen bestemde vragen in concrete situaties begrijpen.
1.3 een mondelinge, voor hen bestemde boodschap, ondersteund door beeld en/of geluid, begrijpen.
1.5 een beluisterd verhaal, bestemd voor hun leeftijdsgroep, begrijpen.

2 Nederlands – Spreken
(gedurende het hele programma)
De kleuters
2.2 kunnen spreken over ervaringen of gebeurtenissen uit de eigen omgeving of over wat ze van anderen
vernamen.
2.3 kunnen spreken over gevoelens als blijheid, angst, verdriet, verwondering.
2.5 kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, grootte of een specifieke eigenschap.
2.6 kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, bedoeling, mening in
concrete situaties.
2.8 kunnen zelf vragen stellen aan anderen die de door hen gewenste informatie leveren.
2.9 kunnen de hulp of medewerking van anderen inroepen.
2.10 kunnen zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit eigen verbeelding/beleving
hierop inspelen.
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2.11 hanteren bij het realiseren van de hierboven genoemde ontwikkelingsdoelen zoveel mogelijk
standaard-Nederlands ondersteund door volwassenen.

Ontwikkelingsdoelen Wereldoriëntatie
1 Wereldoriëntatie - Natuur
Algemene vaardigheden
De kleuters
1.1 kunnen verschillen onderscheiden in geluid, geur, kleur, smaak en voelen; (bespreken dieren)
1.2 tonen een explorerende en experimenterende aanpak om meer te weten te komen over de natuur.
(contact met de dieren)

Levende en niet-levende natuur
De kleuters
1.4 kunnen organismen en gangbare materialen ordenen aan de hand van eenvoudige, zelf gevonden
criteria; (bespreken dieren)
1.5 kunnen in verband met voortplanting van mensen en dieren, illustreren dat een levend wezen steeds
voortkomt uit een ander levend wezen van dezelfde soort; (bespreking ei)
1.6 kunnen illustreren dat de geboorte van mens en dier wordt voorafgegaan door een periode van
gedragen worden door de moeder of door de ontwikkeling in een ei. (bespreking ei)

Gezondheid
De kleuters
1.9 kunnen bij zichzelf en bij anderen het verschil tussen ziek, gezond en gewond zijn herkennen;
(bespreken dieren)
1.10 kunnen in concrete situaties gedragingen herkennen die bevorderlijk of schadelijk zijn voor hun
gezondheid; (contact met de dieren)
1.11 tonen goede gewoonten in hun dagelijkse hygiëne; (handen wassen na voederen dieren)
1.12 weten dat ze door de inname van sommige producten en planten ziek kunnen worden. (bespreken
voedsel voor de dieren)

Milieu
1.13 De kleuters tonen een houding van zorg en respect voor de natuur. (gedurende het hele programma)

2 Wereldoriëntatie – Techniek
Kerncomponenten van techniek
De kleuters kunnen
2.1 van technische systemen die ze zelf vaak gebruiken, aangeven of ze gemaakt zijn van metaal, steen,
hout, glas, papier, textiel of kunststof; (wolhoekje)
2.2 van een eenvoudig technisch systeem uit hun omgeving aantonen dat verschillende onderdelen
ervan in relatie staan tot elkaar in functie van een vooropgesteld doel. (bespreken spinnewiel)
2.8 zijn bereid hygiënisch, veilig en zorgzaam te werken. (voederen dieren)

3 Wereldoriëntatie – Mens
Ik en mezelf
De kleuters
3.1 kunnen bij zichzelf onderkennen wanneer zij bang, blij, boos of verdrietig zijn en kunnen dit op een
eenvoudige wijze uitdrukken. (gedurende het hele programma)
3.3 tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen in eigen mogelijkheden. (voederen dieren)
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Ik en de ander
3.5

De kleuters kunnen bij anderen gevoelens van bang, blij, boos en verdrietig zijn herkennen en
kunnen meeleven in dit gevoel. (gedurende het hele programma)

Ik en de anderen in groep
De kleuters
3.9 kennen en begrijpen omgangsvormen, leefregels en afspraken die van belang zijn voor het samen
leven in een groep. (afspraken gedurende het programma)
3.10 kunnen in concrete situaties met de hulp van een volwassene afspraken maken. (afspraken
gedurende het programma)
3.11 kunnen bij een activiteit of een spel in een kleine groep, controleren of de anderen zich aan de regels
houden. (gedurende het hele programma)

Ruimtelijke ordening
6.9

8

De kleuters kunnen verschillen in landschappen en omgevingen, door mensen ingericht, verwoorden.
(inrichting hokken)
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Hoofdstuk 4

Doelgroep
1ste graad basisonderwijs

4.1. Leeftijdskenmerken
Algemene kenmerken van een 6-7-jarige:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kan fantasie en werkelijkheid al van elkaar scheiden;
kijkt heel nauwkeurig, zelfs de kleinste verschillen neemt hij/zij waar;
kan nog niet abstract denken;
exploreert de omgeving door middel van alle zintuigen;
spontaan ordenen begint, maar met eigen systematiek;
hebben meestal één hypothese in het hoofd en indien dit niet klopt begint hij/zij te gissen en te missen;
kan van een bijzondere situatie komen tot algemene regels;
wordt sociaal gevoeliger;
is gevoelig voor tegenstrijdigheden;
stelt zich geen vragen bij het eigen lichaam, ervaart het lichaam als soepel instrument in contact met de
buitenwereld;
nieuwe informatie moet letterlijk thuisgebracht worden;
heeft gelijktijdigheidproblemen: kan zich maar met één ding tegelijkertijd bezighouden, tenzij op de
handeling veel geoefend wordt;
creëert in groep zijn eigen boeiende wereld, vol avontuur en spel;
als er motivatie is en hulp komt van een volwassene of een ouder kind kan hij/zij een opdracht
volbrengen;
heeft nog enorm veel bevestiging nodig;
competitie speelt een grote rol;
wordt democratischer, maar ‘voor wat, hoort wat’;
heeft een open levenshouding en is extravert.

4.2 Eindtermen
Volgende eindtermen zijn nagestreefd bij de uitvoering van het programma:

Eindtermen Lichamelijke Opvoeding
1 Lichamelijke opvoeding – Motorische competenties
Zelfredzaamheid in kindgerichte bewegingssituaties

Verantwoord en veilig bewegen
De leerlingen
1.2 kunnen veiligheidsafspraken naleven.
1.3 kennen de gevaren en risico’s van bewegingssituaties en kunnen deze inschatten en signaleren.

Bewegen in verschillende milieus
1.23 De leerlingen bewegen op een aangepaste manier in de vrije natuur.

Naar de Knuffelhoeve
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3 Lichamelijke opvoeding – Zelfconcept en het sociaal functioneren
3.1* De leerlingen zijn bereid een opdracht vol te houden en af te werken.

Eindtermen Muzische Vorming
1 Muzische vorming – Beeld
De leerlingen kunnen
1.2 door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken en
erover praten.
1.3 beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan.

6 Muzische vorming – Attitudes
De leerlingen kunnen
6.1* blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
6.5* respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen.

Eindtermen Nederlands
1 Nederlands – Luisteren
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in
1.1 een voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en klasgebeuren.

2 Nederlands – Spreken
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze:
2.2 aan iemand om ontbrekende informatie vragen;
2.3 over een op school behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen.
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze:
2.5 vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden;
2.6 van een behandeld onderwerp of een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie brengen,
die begrepen wordt door leeftijdgenoten.

Eindtermen Wereldoriëntatie
1 Wereldoriëntatie – Natuur
Levende en niet-levende natuur
De leerlingen
1.3 kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen gelijkenissen en
verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en
verantwoorden;
1.5 kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze aangepast zijn aan hun omgeving;
1.6 kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt;
1.7 kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van minstens twee met elkaar
verbonden voedselketens;
1.9 kunnen de functie van de zintuigen, het skelet en de spieren op een eenvoudige wijze verwoorden.

Milieu
De leerlingen
1.22 kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit hun omgeving zelfstandig basishandelingen
uitvoeren;
1.23* tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school zorgvuldig om te gaan met afval,
energie, papier, voedsel en water;
1.24 kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, maar ook
op negatieve wijze omgaan met het milieu;
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1.25 kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan milieuproblemen vaak
tegengestelde belangen ten grondslag liggen;
1.26* tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu;
2.16* De leerlingen zijn bereid hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken.

3 Wereldoriëntatie – Mens
Ik en mezelf
De leerlingen
3.1* drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en
waarderingen spontaan uit;
3.2 kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen illustreren dat
zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn;
3.3* tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het eigen kunnen.

Leergebiedoverschrijdende eindtermen Leren Leren
1.		
2.		
3.
4.		

De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te
memoriseren.
De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken.
De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten)
verwerven en gebruiken.
De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen.

Leergebiedoverschrijdende eindtermen Sociale Vaardigheden
1 Sociale vaardigheden – domein relatiewijzen
1.1
1.2
1.3
1.4

De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen.
De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.
De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.

3 Sociale vaardigheden – domein samenwerking
3.

De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond,
geslacht of etnische origine.

* De attitudes werden met een asterisk (*) aangeduid.

Naar de Knuffelhoeve

11

Hoofdstuk 5

Kennismaking

4.1 De dieren van de knuffelhoeve
		
Schapen

		Geiten
Loes · melkgeit
			 geboren in mei 1993
			 aan de geitenstal

Milla · melkschaap
			 geboren in april 2008
			 in de schapenstal

Bas · Kempense witte geit

Wolle · melkschaap
			 geboren in april 2009
dochter van Milla
			 in de schapenstal

Streepje · zoon van Loes (°06/04/10)
			 aan de geitenstal
Mieke ·
& Bieke		
			
			
			
			

		
Konijnen
Langoor · blauwe van Ham
			 gevonden op de parking
in het konijnenhok (buiten)
Stampertje · dwergkonijn
			 gevonden op de parking
in het konijnenhok (buiten)

Vlaams wildkleurige geit
bruin met een zwarte streep
op de rug
op de geitenweide
zijn de dochters van Streepje
op de geitenweide

		Kippen
Filiberke · haan
			 baas van het kippenhok
			 op de geitenweide

Bruintje · dwergkonijn
			 mooie bruine pels
in het konijnenhok (binnen)

Sofietje · hen
			 op de geitenweide

Zorro · dwergkonijn
			 rustiger dan zijn naam doet
			vermoeden
in het konijnenhok (binnen)

Mariette · hen
			 op de geitenweide
Janine · hen
			 op de geitenweide

Andere dieren
Duiven eten mee van het eten dat aan de kippen wordt gegeven
		 zitten soms ook binnen
woonplaats: in de bomen rond de hoeve
Kauwen zwarte vogels met een wat grijze kop
		 brengen soms takken mee naar binnen
woonplaats: nesten in holle bomen
Pauwen de mannetjes hebben een heel mooie staart
		 de vrouwtjes zijn bruin gekleurd
woonplaats: lopen vrij rond

12

Programma voor kleuters & de 1ste graad basisonderwijs

4.2 Indeling van de knuffelhoeve
De hoeve
· twee knutselruimtes
· keuken
· twee toiletten
· vertelzolder

De schuur
· schapenstal
· geitenstal
· konijnenhokken
· kippenhok
· wolhoekje
· kakelhoekje
· duiventil

De weides
· schapenweide
· geitenweide
· konijnenweide

De tuin
· composthoop
· afvalstraatje
· picknick plaats
· bomen

Naar de Knuffelhoeve
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Hoofdstuk 6

Programma

6.1. Doel van het programma
Doel
· De leerlingen dichter bij de natuur brengen.
· De leerlingen in contact brengen met de dieren op de boerderij.
· De relatie tussen kind, dier en plant bevorderen.
· Eerbied bijbrengen voor alles wat de natuur te bieden heeft.

6.2. Kennismaking
De boer(-in) stelt zich voor en vraagt of de kinderen haar zouden willen helpen omdat ze nog heel veel werk
heeft. Nadat de kinderen hun rugzakjes hebben weggezet worden alle dieren in het kort voorgesteld aan de
hand van foto’s.

6.3. Bezoek aan de dieren
6.3.1. De duif
Plaats
Weide voor de schuur

U kunt hier
•
•
•
•
•

eten voelen en ruiken;
eten strooien op het gras;
woorden aanleren: pikken, veren, snavel, koeren, duiventil, tenen…;
het nut van de duif voor de mens aanhalen;
het nut van de veren en de tenen aanhalen.

Observatietaak uiterlijk
Hier dien je rekening te houden met de leeftijd van de groep.
Moeilijke vragen kan je eventueel anders formuleren of overslaan.
Oren:
· Waar staan jouw oren?
· Heeft de duif oren?
· Kan je haar oren zien?
· Zijn de oren groter of kleiner dan die van jou?
Ogen:
· Waar staan jouw ogen?
· Welke kleur hebben die van het kindje naast jou?
· Welke kleur hebben jouw ogen?
· Welke kleur hebben haar ogen?
Neus:
· Toon je neus eens?
· Zie je de neus van de duif?
· Hoe drinken wij?
· Hoe zou de duif drinken?
· Wat doet zij met haar bek?
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Kop:
Poten:

· Hebben duiven tanden?
· Hoeveel poten heeft de duif?
· Wij staan op een voet met vijf tenen, hoe is dat bij de duif?
· Waarvoor dient die teen achteraan?
Vacht:
· Waarmee is de huid van de duif bedekt?
· Is dat over de hele huid hetzelfde?
· Waarom heeft de duif veren?
· Hoe blijven wij warm?
Kleur:
· Welke kleur(en) hebben de duiven?
· Hebben alle duiven dezelfde kleur(en)?
Staart:
· Heeft de duif een staart?
· Wat doet de duif ermee?
Geluid:
· Maakt de duif geluiden?
· Kan jij het geluid van een duif nabootsen?
· Weet je hoe we dat geluid noemen?
Voortbeweging: · Kan jij nabootsen hoe een duif loopt?
Voedsel:
· Wat eet de duif?
· Hoe neemt de duif haar eten op van de grond?
Woonst:
· Waar woont de duif?

Aanbrengen van nieuwe begrippen en informatie bij de duif
(K): kleuters

(1): 1e graad

• Mannetjesduif: doffer (1)
Vrouwtjesduif: duivin (1)
Jong: duivenjong
• Verschil mannetje/vrouwtje aantonen: het bol zetten van de kraag bij de doffer.
• De duiven pikken de graantjes op met hun snavel.
• De veren van duiven dienen niet alleen om te vliegen, maar ook om de duiven warm en droog te houden.
Het is als een jas bij de mensen.
• Elke duif heeft twee poten met aan elke poot vier tenen. Drie die naar voor wijzen en eentje die naar
achter wijst. Deze teen dient om het evenwicht van de duif te behouden en om zich beter te kunnen
vasthouden aan een tak. Aan de tenen zitten ook nagels.
• Het huis van de duiven noemt men een duivenhok (K) of beter de duiventil (1).
• Koeren (1) is het geluid dat een duif voortbrengt. Het koeren van een doffer is veel luider en expressiever
dan het koeren van een duivin.

Goed om weten
Wat eten duiven?
Als duiven meerdere korrelsoorten tegelijk aangeboden krijgen, nemen ze eerst het voer op dat het best
verteerd wordt.
Bij zulke proeven, waarbij duiven kunnen kiezen zijn veel dingen van invloed (bv. dorst, honger, verzadigd
zijn, vertrouwd of onbekend voer, voerplaats). Daarbij komt dat huisduiven met honger de voorkeur geven
aan grotere korrels, terwijl wanneer als ze meer verzadigd zijn, ze de kleinere nemen.
Uit talrijke experimenten kwam de volgende rangorde van afnemende voorkeur: hennep - zonnebloemzaad
- koolzaad - wikken - tarwe - erwten - gerst - rogge - lijnzaad - spinaziezaad - haver - lupine.
Waarschijnlijk onthouden duiven hun voorkeur voor bepaalde voedingsmiddelen. De door meerdere
onderzoekers aangegeven rangorde in voorkeur voor voedingsmiddelen geldt niet onbeperkt. Huisduiven
kunnen van smaak veranderen en zelfs aan minder gewaardeerde korrelsoorten de voorkeur geven om in
vitale behoeftes te voorzien. Bij onbeperkt voeren zoeken ze zelf de noodzakelijke voedingsmiddelen uit en
reguleren zo op de beste manier hun behoefte aan essentiële voedingsstoffen.
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Hoe drinken duiven?
Huisduiven voeden zich vooral met droge zaden. Daarom drinken ze in verhouding vaak en veel. Voor ze het
water drinken, pikken ze er eerst in om het te proeven. Pas dan steken ze de snavel tot de neusgaten in de
vloeistof en zuigen het op (dit wordt zuigdrinken genoemd). Onmiddellijk daarna tillen ze de kop op, om
nogmaals en bij grote dorst zelfs meerdere keren te drinken. Dit gebeurt meestal na het eten, voordat
ouders hun jongen voeren of als ze gaan uitrusten. Als het water niet goed smaakt laten ze het staan.
In tegenstelling tot veel andere vogels lepelen duiven het water niet op, maar zuigen het water naar binnen.
Hoe meer dorst de duiven hebben, hoe dieper ze hun snavel in het water steken. Gewoonlijk staan duiven
die drinken niet in het water, ook in het wild niet. Ze drinken een aantal keren per dag met regelmatige
tussenpozen. Ze nemen vooral water tot zich als ze gegeten hebben. Duiven dienen na de maaltijd dus in
een rustige omgeving water te kunnen drinken. Het belang van deze laatste opmerking valt af te leiden uit
het feit dat duiven die jongen hebben deze jongen niet na de maaltijd zullen gaan voeden als ze geen water
hebben kunnen opnemen. Duiven kunnen bitter, zout, zuur en zoet onderscheiden. Bij proefnemingen
geven ze de voorkeur aan licht zoute vloeistoffen boven zuiver water.

Hoe oud worden duiven?
Natuurlijk hangt dat van de soort af maar gemiddeld worden duiven achttien tot twintig jaar, waarbij ze zich
tot op een leeftijd van twaalf tot vijftien jaar kunnen voortplanten.
Natuurlijk zijn deze oude duiven niet meer in staat grote topprestaties te leveren. Voor mensen die de
duiven alleen maar hebben om wat leven in de tuin te brengen is dat meestal geen probleem. Het zal
opvallen dat de oudere duiven steeds minder behoefte hebben om te vliegen en liever rustig in het
zonnetje zitten te dutten.
Zorg er voor dat het zo rustig mogelijk in het duivenhok blijft en jaag de oudjes zo min mogelijk op. Vooral
stress is voor deze duiven zeer belastend.

Is het mogelijk een doffer van een duivin te onderscheiden?
Alhoewel de ervaren duivenliefhebber bij oudere duiven het verschil tussen de doffer en de duivin meestal
wel goed kan zien, hebben zij er bij de jonge exemplaren ook vaak moeite mee.
Op latere leeftijd is het verschil in geslacht meestal te herkennen aan het uiterlijk en het gedrag van de duif.
Een doffer is meestal groter gebouwd dan de duivin en heeft wat zwaarder gevormde oogranden en neusdoppen. Ze zijn in het algemeen feller en beweeglijker. Het koeren van de doffer is ook luider en vindt veel
vaker plaats.
Zoals al gezegd, op jonge leeftijd is het heel wat moeilijker om de geslachten te onderscheiden. Er doen
allerlei verhalen de ronde om het verschil aan te geven, het pendelen van een ring aan een touwtje boven
de kop, de vorm van de veren, de lengte van de tenen enz. Al deze methoden voldoen nooit voor de volle
honderd procent, moet er zekerheid komen dan kan er een endoscopie uitgevoerd worden (=het onder
zoeken van de inwendige organen). Er kan natuurlijk ook enige tijd gewacht worden omdat het gedrag
meestal het geslacht verraadt.

Zijn duiven intelligent?
Vele duivenliefhebbers zullen deze vraag bevestigend beantwoorden. Ze zullen wijzen op het goede
geheugen van de duif. Dit uit zich in de eerste plaats in het vermogen om het hok over grote afstand terug
te vinden.
Daarnaast zal de duif op het hok altijd zijn eigen broedhok opzoeken, ook al is het maanden later. Ook de
werking van de drinkinstallatie is de duif niet vergeten als hij er maanden niet meer gedronken heeft.
Al deze voorbeelden, tonen aan dat de duif in ieder geval een goed geheugen heeft.

Mogen jonge duiven bij oudere duiven worden geplaatst?
Het is raadzaam om dat niet te doen. Dit is één van de fouten die regelmatig gemaakt worden.
Jonge duiven mogen niet bij oudere duiven worden gezet omdat de immunologische afweer van de jonge
duiven nog niet zo goed ontwikkeld is. De jonge duiven die bij de oudere geplaatst worden kunnen last
krijgen van het ornithose-complex (=luchtwegeninfecties).
Als de jonge duiven met deze ziekte besmet worden, komen ze niet meer in conditie met als gevolg een
verloren jaar.
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Ook is het mogelijk dat allerlei minder zichtbare, chronische afwijkingen ontstaan bij de jonge duiven.
De oudere duif kan het beste beschouwd worden als een besmettingsbron voor de jonge duif. De oude duif
wordt niet ziek omdat deze in zijn leven al voldoende afweer tegen al die ziekten heeft opgebouwd.

Houden duiven van de zon?
Op zonnige dagen kan bij de duif een gedrag ontdekt worden dat veel weg heeft van zonnebaden.
De duif rust met zijn gewicht voornamelijk op één kant van het lichaam en spreidt de vleugel van de andere
kant. De staartveren zijn ook uitgespreid en doen dienst als steun om niet om te vallen. Deze houding
houden de duiven enige tijd vol waarna het tijd wordt om de andere vleugel uit te slaan. Als de duiven
genoeg van de zon hebben, gaan ze rechtop staan en zullen veel aandacht aan hun verenkleed besteden.
Ze zullen de veren daarbij nauwgezet oppoetsen. Dit gedrag is voor de onderlinge samenhang van het
verenkleed zeer goed. Er moet dan ook af en toe een zonnetje in het hok kunnen schijnen.
Daarnaast zullen de duiven er rustig van worden, wat voor de algemene weerstand ook goed is.

5.3.2. Het schaap
Plaats
Weide met schapen

U kunt hier
•
•
•
•
•
•

eten voelen en ruiken;
de schapen eten geven;
wol voelen en ruiken;
wol op tekening laten kleven of een armband maken met wol;
woorden aanleren: scheren, kaarden, wassen, spinnen, verven en breien;
nut van het schaap voor de mens aanhalen.

Observatietaak uiterlijk
Hier dien je rekening te houden met de leeftijd van de groep.
Moeilijke vragen kan je eventueel anders formuleren of overslaan.
Oren:
· Heeft het schaap oren?
· Kan je de oren zien?
· Zijn de oren groter of kleiner dan die van jou?
· Kan het schaap iets met zijn oren doen dat jij niet kunt?
Ogen:
· Welke kleur hebben die van het kindje naast jou?
· Welke kleur hebben jouw ogen?
· Welke kleur hebben de ogen van het schaap?
Neus:
· Zie je de neus van het schaap?
· Kan zij haar neus bewegen?
· Probeer dat zelf ook eens.
Kop:
· Hebben schapen tanden? (Zijn ze groter of kleiner dan die van jou?)
· Staan ze boven of onder in de muil?
Poten:
· Kan jij staan als het schaap?
· Hoeveel poten heeft het schaap?
· Wij staan op een voet met vijf tenen.
· Hoe is dat bij het schaap?
Vacht:
· Hoe blijven wij warm?
· Draagt het schaap een jas, een trui of een broek zoals jou?
· Waarmee is de huid van het schaap bedekt?
· Is dat over de hele huid hetzelfde?
· Waarom heeft het schaap wol?
· Wat doen wij met die wol?
Kleur:
· Welke kleur(en) heeft het schaap?
· Hebben alle schapen dezelfde kleur(en)?
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Staart:

· Heeft het schaap een staart?
· Wat doet het schaap ermee?
Geluid:
· Maakt het schaap geluid?
· Kan jij het geluid van het schaap nabootsen?
· Weet je hoe we dat geluid noemen?
· Waarmee maakt het schaap geluid?
Voortbeweging: · Kan jij nabootsen hoe het schaap loopt?
Voedsel:
· Wat denk jij dat het schaap eet?
· Kan jij zien wat het schaap eet
· Hoe neemt het schaap zijn eten?
· Kauwt het schaap lang op zijn eten?
Woonst:
· Waar woont het schaap?
· Wat ligt er in het hok/de stal?

Aanbrengen van nieuwe begrippen en informatie bij schaap
(K): kleuters

(1): 1e graad

• Mannetjeschaap: ram (1)
Vrouwtjeschaap: ooi (1)
Jong: lam (K) – (1)
• Verschil mannetje/vrouwtje aantonen: horens bij rammen, uier bij ooien.
• Schapen dragen iets wat op een trui lijkt. Hoe groter het lam wordt, hoe dikker de vacht is. De witte vacht
(K)-(1) van het schaap wordt vuil van zweet, modder, uitwerpselen en eten. Daardoor is hij al gauw
grijsbruin van kleur. Dicht bij de huid is de vacht nog wit en schoon. Eén of twee keer op een jaar krijgen
schapen een soort bad. Daarin zit een ontsmettend middel dat de vacht gezond houdt en ongedierte
doodt.
Een schapenvacht krult. Het lijkt net alsof er krulspelden in hebben gezeten.
De schapenvacht zit helemaal in de knoop. De vacht van wol (K)-(1) beschermt het schaap tegen koude,
natheid en wind.
• Eén keer per jaar, in de lente of de vroege zomer, worden de schapen geschoren.
Ze hebben dan hun dikke wollen jas niet meer nodig. De schapenscheerder scheert (K)-(1) de vacht in één
stuk af. Hij begint bij de poten en gaat dan verder met de rest van het lichaam.
• De kudde (K)-(1) blijft altijd bij elkaar. Als je wil dat ze ergens naartoe gaan, moet je eerst een paar
schapen in die richting leiden. Dan volgt de rest vanzelf. Als er een vreemde aankomt, lopen schapen
meestal de andere kant op.
• Lammeren volgen hun moeder graag. Waar mama gaat, gaat haar lam ook. Als een lam verdwaalt roept
het bèèèèh, bèèèèh, dit noemen we blaten (1).
• Tijdens het drinken steunen lammeren op hun voorste knieën. Hun achterste is dan in de lucht. Soms
heeft het moederschaap niet genoeg melk. Dan voedt men het lam met de fles.
• Het schaap heeft twee tenen of hoeven (K)-(1) aan de voet. Die tenen worden beschermd door een stevige
hoornlaag.
• Het schaap eet gras en is dus een grazer (1). Wat ze eten herkauwen ze nadien nog eens op hun gemak,
we noemen dit herkauwen (1).

Goed om weten
Het schaap in de geschiedenis
• Het begon allemaal met de Eotragussoorten in het Mioceen (23-5 miljoen jaar geleden). Dat waren kleine
dieren waarvan de mannetjes kleine hoorntjes direct boven het oog hadden.
Het schaap is familie van deze allereerste hoorndragers.
• Zo’n 9000 jaar geleden werd het schaap voor het eerst als huisdier beschouwd. In Iran werd het schaap,
als familielid van de geit pas duizend jaar na de geit opgenomen in de huishoudelijke kring.
• Vanuit het Midden-Oosten werden zowel schapen en geiten omstreeks 6000 voor Christus in Zuid-Europa
ingevoerd.
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• Archeologen hebben hele oude Egyptische vazen opgegraven waarop schapen staan afgebeeld. In
mythen en legenden van de oude Grieken en Romeinen speelden schapen een rol.
• De wol van de schapen is dan ook het oudste materiaal waarmee mensen zich beschermen tegen de kou.
Ooit sloegen mensen de huid met de vacht van het schaap in zijn geheel om en aten zij het vlees van het
schaap op.
• Later werd het spinnen uitgevonden zodat mensen van de losse wol garens konden maken. Wol is dus
een diervriendelijk product.
• Naast de wol leverde het schaap ook mest voor de akkers.
• Bij het slachten lieten onze voorouders niets verloren gaan. Het onderstaand lijstje toont dit aan:
· vlees k voeding
· melk k voeding onder vorm van melk, boter en kaas
· wol k voor de vervaardiging van stoffen en kleding
· vel k leer voor bekleding en gebruiksvoorwerpen
· horens van 1 ram k muziekinstrument
· maag k waterzak
· darmen k snaren voor muziekinstrumenten

Beschrijving van een schaap
• Je kan zien dat de kop van het schaap stevig is. Dit komt omdat de beenderen van de kop erg dik zijn.
Schapen kunnen enorme kopstoten geven met hun kop. Dit is mogelijk omdat de beenderen erg soepel
zijn door de luchtblaasjes erin.
• Het schaap heeft twee tenen of hoeven aan de voet. Die tenen worden beschermd door een stevige
hoornlaag.
• Het schaap heeft kleine, korte oortjes.
• De neus is vochtig. De schapen kunnen heel goed ruiken!
• De ogen hebben een ovale, horizontale pupil en het schaap kan heel goed zien: meer dan 1 km ver.

Het sociale gedrag van een schaap
• Er is weinig bekend over het gedrag van schapen als huisdieren. Het enige hiervoor onderzochte ras is
Soay. De gedragingen die hier zo meteen worden beschreven, komen dus voort uit dat enkele onderzoek.
De schapen splitsen zich in diverse kudden, die elk hun eigen domein hebben. Elke kudde is opgesplitst
in twee groepen, de mannetjes of de rammen (ongeveer tien) en de vrouwtjes of de ooien met hun
lammeren en wat jonge rammen (in totaal een dertigtal).
• De contacten als lam met andere lammeren zijn al bepalend voor welke groepen er later gevormd worden.
In de bronsttijd vallen de groepen even uiteen, omdat de rammen individueel op zoek gaan naar een ooi.
• In een ooigroep heerst altijd een zekere rangorde, met dreigen en stoten maken de ooien dat aan elkaar
duidelijk.
• Het contact tussen ooi en haar lam, die elkaar altijd blijven vergezellen, wordt gelegd via reuk, gehoor en
gezicht maar de belangrijkste rol speelt de geur van het vruchtwater. Direct na de geboorte likt de ooi het
lam, omdat zij zich aangetrokken voelt tot het vruchtwater. Zo went de ooi geleidelijk aan de geur van
haar lam en is er weinig kans op verwisseling.
• Ook in de groep rammen is sprake van een rangorde. Vooraan staan de fors ontwikkelde dieren met grote
horens. Schapen die ziek zijn geweest of een handicap hebben staan achteraan in de orde. De plaats
binnen de groep wordt bepaald bij de ontmoeting tussen twee rammen. Het duwen kan soms dagen
doorgaan, omdat het veelal om rammen gaat die elkaars gelijke zijn.

Een greep uit het dagelijkse leven van een schaap
• Kort na de geboorte kan een lam al staan en rennen.
• Wilde schapen leven vooral in open gebieden zonder steile berghellingen en voorgebergten.
• Wilde schapen eten een groot aantal plantensoorten, vooral grassen en kruiden.
In de winter grazen de wilde schapen overdag, in de warmste perioden grazen zij in de vroege morgen,
avonduren en ‘s nachts.
• ‘s Zomers leven de rammen en de ooien gescheiden om vervolgens in de herfst gemengde groepen te
vormen. Hierna is het de bronsttijd.
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5.3.3. De geit
Plaats
Weide van de geiten

U kunt hier
• eten voelen en ruiken;
• de geiten voederen;
• de geiten aanraken.

Observatietaak uiterlijk
Hier dien je rekening te houden met de leeftijd van de groep.
Moeilijke vragen kan je eventueel anders formuleren of overslaan.
Oren:
· Heeft de geit oren?
· Kan je haar oren zien?
· Zijn de oren groter of kleiner dan die van jou?
· Kan de geit iets met zijn oren doen dat jij niet kunt?
Ogen:
· Welke kleur hebben haar ogen?
· Welke kleur hebben die van het kindje naast jou?
· Welke kleur hebben jouw ogen?
Neus:
· Zie je de neus van de geit?
· Kan zij haar neus bewegen?
· Probeer dat zelf ook eens.
Kop:
· Hebben geiten tanden? (Zijn ze groter of kleiner dan die van jou?)
· Staan ze boven of onder in de muil?
Poten:
· Hoeveel poten heeft de geit?
· Kan jij staan als de geit?
· Wij staan op een voet met vijf tenen.
· Hoe is dat bij de geit?
Vacht:
· Waarmee is de huid van de geit bedekt?
· Is dat over de hele huid hetzelfde?
· Waarom heeft de geit haren?
· Hoe blijven wij warm?
Kleur:
· Welke kleur(en) heeft de geit?
· Hebben alle geiten dezelfde kleur(en)?
Staart:
· Heeft de geit een staart?
· Wat doet de geit ermee?
Geluid:
· Maakt de geit geluid?
· Weet je hoe we dat geluid noemen?
· Kan jij het geluid van de geit nabootsen?
· Waarmee maakt de geit geluid?
Voortbeweging: · Kan jij nabootsen hoe de geit loopt?
Voedsel:
· Wat denk jij dat de geit eet?
· Kan jij zien wat de geit eet?
· Hoe neemt de geit haar eten?
· Kauwt de geit lang op haar eten?
Woonst:
· Waar woont de geit?
· Wat ligt er in het hok/de stal?

Aanbrengen van nieuwe begrippen en informatie bij de geit
(K): kleuters

(1): 1e graad

• Mannetjesgeit: bok (1)
Vrouwtjesgeit: geit (1)
Jong: lam (1)
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• Laat de leerlingen met hun vingers, horens (K)-(1) maken.
• Vóór de leerlingen op de weide gaan: samen met de leerlingen het uiterlijk van de geiten bespreken,
aandacht op de horens vestigen (opletten voor het gezicht van de kleuters op de weide).
• Leerlingen op de klokjes (K)-(1) wijzen en woord aanleren
• Zowel de geiten als de bokken kunnen een baardje hebben, dat noemen we een sik (K)-(1).
• De hoeven (K)-(1) vergelijken van de geit met die van het paard, de pony en de ezel. Twee hoeven bij de
geitjes – één hoef bij ezel en paard.
• Kleuters het geluid van de geitjes laten nadoen. Bij de oudsten het woord mekkeren (1) aanleren.

Goed om weten
Herkomst
De naam ‘geit’ is zowel de verzamelnaam voor de diersoort als de naam voor het vrouwelijk dier.
Een mannetjesgeit heet bok. De geit heeft sinds mensenheugenis altijd een belangrijke functie gehad
binnen het bestaan van de mens. Er bestaan prehistorische rotstekeningen van de geit en ook in de oude
geschiedenis van Grieken en Egyptenaren werd zij al beschreven. Veel nomadenstammen waren vergezeld
van een kudde geiten. Ze werden gehouden om de melk en het vlees. Op den duur ontstonden er allerlei
kruisingen.

Voortplanting
Een geit is ± 5 maanden drachtig. Vooral in de laatste 4 à 5 weken voor de geboorte groeit het lam enorm in
de buik. Je kunt het soms zien bewegen. Geiten krijgen 2 à 3 jongen per keer. Heel soms wel eens 4. De
lammetjes drinken ongeveer 2 weken alleen maar melk bij de moeder. Daarna beginnen zij met de grote
dieren mee te sabbelen op bijvoorbeeld een sprietje hooi, waardoor ook de spijsvertering bevorderd wordt.

Eten en drinken
Als ze ± 3 weken oud zijn kunnen ze herkauwen, d.w.z. dat ze het eten eerst even kauwen, alvorens het
door te slikken. Vervolgens zoeken ze een rustig plaatsje op. Terwijl ze daar liggen of staan komt het eten
uit de maag terug in de mond en dan pas wordt het eten echt goed gekauwd. Een geit eet ruwvoer zoals
hooi, gerstestro, hei; … en krachtvoer in de vorm van veekoeken en schapenbrokjes (geperste ruwvezelige
granen). Daarnaast drinkt een geit water of krijgt ze vocht binnen in de vorm van gras. Geiten knabbelen erg
graag op boomtakken, waarvan zij de schors volledig afpellen en opeten. Een geit eet bijna alles. Toch gaat
het soms mis, bijvoorbeeld bij het eten van plastieken of papieren zakken. De verstopping die dan volgt is
vaak dodelijk (De kinderen kunnen rondkijken of ze plastiek vinden en dit verzamelen).

Uiterlijk en zintuigen
Laat de kleuters eens de vacht voelen (ze zullen het waarschijnlijk uit zichzelf al doen). De kleuren van de
geiten kunnen uiteenlopend zijn van reekleurig, zwart, wit, gevlekt, … De ogen van de geit zijn erg mooi.

Geitenmelk
Geitenmelk is licht verteerbaar, wordt steeds populairder en mag zeker thuishoren in een gezonde voeding.
Geitenmelk kan men rauw verkrijgen, hierbij blijven enzymen en nuttige bacteriën intact in tegenstelling tot
gepasteuriseerde of gesteriliseerde melk. Mede daardoor worden de eiwitten niet verhit en zijn ze beter
verteerbaar, naast het feit dat de eiwit- en vetmoleculen in geitenmelk kleiner zijn en ook daardoor een
betere verteerbaarheid kennen. Ook het calcium in de melk is beter opneembaar als er geen hittebehandeling is. Ook de lecithine wordt niet vernietigd, zodat het de cholesterol in oplossing houdt. Geitenmelk
bevat echter minder foliumzuur dan koemelk. Geiten zijn immuun voor TBC, men hoeft dus geen schrik te
hebben dat de rauwe melk besmet zou zijn. Rauwe melk blijft een drietal dagen goed. De melk heeft een
karakteristieke smaak.
Geitenmelk wordt o.a. aanbevolen bij:
• maag- en darmkwalen;
• huidaandoeningen zoals eczema, acne …;
• astma;
• migraine;
• bij allergie voor koemelk kan je proberen geitenmelk te gebruiken;
• geitenmelk bevat ± de helft minder cholesterol dan koemelk;
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• daar het calcium beter opgenomen wordt dan bij koemelk, is het ook geschikt voor de opbouw van het
beendergestel, bij osteoporose ...;
• babyvoeding;
• ondervoeding;
• zenuwkwalen, M.S.;
• stress, vermoeidheid en CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom);
• sportvoeding.

5.3.4 De kip: hen, haan en kuiken
Plaats
In de kippenrennen

U kunt hier
• het verschil tussen kip/haan/kuiken bespreken;
• geluiden nabootsen;
• het nut van de kip voor de mens aanhalen.

Observatietaak uiterlijk
Hier dien je rekening te houden met de leeftijd van de groep.
Moeilijke vragen eventueel anders formuleren of overslaan.
Oren:

· Heeft de kip oren?
· Kan je haar oren zien?
Ogen:
· Welke kleur hebben haar ogen?
· Welke kleur hebben die van het kindje naast je?
· Welke kleur hebben die van jou?
Neus:
· Zie je de neus van de kip?
Kop:
· Heeft de kip tanden?
Poten:
· Hoeveel poten heeft de kip?
· Kan je staan als een kip?
· Wij staan op een voet met vijf tenen.
· Hoe is dat bij de kip? Hoe is dat bij de haan?
Vacht:
· Waarmee is de huid van de kip bedekt?
· Is dat over de hele huid hetzelfde?
· Waarom heeft de kip veren?
· Hoe blijven wij warm?
Kleur:
· Welke kleur(en) heeft de kip?
· Hebben alle kippen dezelfde kleur(en)?
Staart:
· Heeft de kip een staart?
· Wat doet de kip ermee?
Geluid:
· Maakt de kip/de haan geluid?
· Weet je hoe we dat geluid noemen?
· Kan je het geluid van de kip/de haan nabootsen?
· Waarmee maakt de kip/de haan geluid?
Voortbeweging: · Kan je nabootsen hoe de kip loopt?
Voedsel:
· Wat denk je dat de kip allemaal eet?
· Kan je zien wat de kip eet?
· Hoe neemt de kip haar eten?
· Kauwt de kip op haar eten?
Woonst:
· Waar woont de kip?
· Wat ligt er in het hok/de stal?
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Aanbrengen van nieuwe begrippen en informatie bij de kip
(K): kleuters

(1): 1e graad

• Mannetjeskip: haan (K)-(1)
Vrouwtjeskip: hen (1)
Jong: kuiken (K)-(1)
• Kippen dragen veren (K)-(1), de haan heeft mooiere veren dan de hen en een veel grotere staart
die met een sierlijke boog naar beneden hangt.
• Kippen hebben een kleine kop met een puntige snavel (K)-(1). Aan de basis van de snavel herkennen
we twee neusgaten.
• Bovenop de kop staat de kam (K)-(1). Bij de hen is die veel kleiner dan bij de haan.
• Aan de onderkaak hangen twee lellen (K)-(1). Deze van de haan zijn groter.
• De kippen hebben sterke poten met 3 voortenen en 1 achterteen. Aan alle tenen (K)-(1) zit een kromme
nagel. De haan heeft daarbij nog sporen (K)-(1) aan de achterzijde van het been. Kippen kunnen zich goed
in evenwicht houden op een stok. Dat doen ze als ze slapen, ze slapen immers op een stok.
• Hennen leggen eieren, deze worden door henzelf uitgebroed. Na drie weken komen de kuikens uit. Het
kuikentje pikt de eierschaal zelf stuk met de eitand (K)-(1) en komt naar buiten. Kuikens lopen meteen
rond en pikken zelf graantjes.
• Hennen kakelen (K)-(1), hanen kraaien (K)-(1) en kuikens piepen (K)-(1).

Goed om weten
Het familieleven van de kip
Hennen leven samen met één haan. In de sociale rangorde staat hij boven alle hennen. Ook onder de
hennen heerst een bepaalde rangorde, die door onderling vechten wordt vastgelegd. Wij noemen deze
hiërarchie (indelen van volgorde van belangrijkheid) de pikorde. Een hen van hogere rangorde mag alle
andere hennen wegjagen van het voedsel, desnoods door het pikken met de snavel.
Om kuikens te hebben dient de hen beroep te doen op de haan om de eieren te bevruchten. Niet alle
hennen die bevruchte eieren leggen gaan broeden. Ze broeden alleen wanneer ze ‘broeds’ zijn. Als de hen
ongeveer 8 tot 12 eieren gelegd heeft, begint ze te broeden. De broedtijd duurt 21 dagen. Na 21 dagen
breekt het kuiken door middel van zijn eitand dat op het puntje van de snavel zit, de eierschaal open. Het
uit het ei komen noemt men het uitpikken. De moederkip met kuikens wordt een kloek genoemd. Kuikens
zijn nestvlieders, ze zoeken onmiddellijk hun eigen voedsel en water.

Een greep uit het dagdagelijkse bestaan van kippen
Het ochtendgloren wordt door herhaaldelijk kraaien van de haan aangekondigd. Op deze wijze laat hij eens
te meer merken dat hij de baas is op zijn territorium (zijn woongebied dat hij verdedigt tegen indringers).
Kippen brengen het grootste gedeelte van de dag door met pikken en krabben op zoek naar voedsel.
Kippen zijn alleseters d.w.z. dat zij zowel plantaardig (granen, zaden, groenvoer zoals sla en muur) als
dierlijk voedsel (regenwormen, spinnen en insecten) opscharrelen. Om dit alles door te spoelen drinken zij
vers en zuiver drinkwater dat steeds aanwezig dient te zijn.
Af en toe nemen kippen een bad, en nu komt het, geen bad met water, maar een stofbad. Kippen gaan dan
op hun zij liggen en schudden, door bewegingen van de vleugels, stof en strooisel tussen de veren. Vervolgens schudden ze zich uit, zo verzorgen ze hun verenpak.
Tegen het vallen van de avond zoeken de kippen hun slaapplaats op, geen bedje zoals wij, want om te
slapen zitten zij op een horizontale stok. Kijk maar eens goed naar hun poten, dan zal je begrijpen dat het
voor hen geen probleem is om zo te slapen.
Boven op de kop staat een kleine kam, bij de haan is die groter en roder. De snavel is hard, sterk en licht
gebogen.

Nut van de kippen
Men houdt kippen voor de eieren en het vlees. Er bestaan zeer grote boerderijen waar de kippen op
legbatterijen gehouden worden. De kippen zitten met tientallen opgesloten in kleine hokjes. Als de hen per
jaar geen 300 eieren legt, wordt ze geslacht. Er worden ook kippen gehouden alleen voor het vlees. Dat zijn
dan speciale mestkippen. Die worden heel snel groot en dik. Na ongeveer 20 weken worden ze geslacht.
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Het ontstaan van het ei
Kippen hebben, net als alle andere vogels, een zogenaamd open bekken. De
schaambeenderen zijn niet gesloten aan de onderzijde. Daardoor is er aardig wat
ruimte voor een ei. Het ei zelf begint als dooier die uit de eierstok ‘valt’ in een
soort trechter, hier vindt eventueel de bevruchting plaats.
1e gedeelte: verdikking van het dooiervlies (in 15 min).
2e gedeelte: eiwitvormende deel van de eileider (verblijf 3 uur).
Hier wordt de helft van het eiwit aangebracht evenals de hagelsnoeren waaraan
de dooier hangt.
3e gedeelte: eivliesvormende gedeelte.
Hier wordt nog eens 10% eiwit aangebracht en de beide eivliezen (1,5 – 2 uur).
4e gedeelte: productie van de eierschaal.
Voordat dit gebeurt wordt er nog 40% eiwit gevormd ter afronding.
5e gedeelte: in de eigang wordt de kleurstof van de eischaal gevormd en aangebracht evenals de beschermende eihuid. De schaalvorming neemt ongeveer 20-21 uur in beslag.
Tot slot wordt het ei naar buiten geperst, om de 25-30 uur kan er een ei geproduceerd worden.
Wat was er nu het eerst? Het ei of de kip? Als je alle eieren meetelt dan is het antwoord duidelijk: het ei!
Want ook reptielen leggen eieren en die bestaan al langer dan vogels. Neem je enkel het kippenei, dan is
‘de kip’ het juiste antwoord. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft immers aangetoond dat kippen een
bepaalde stof produceren die essentieel is voor de productie van het kippenei.

Ecologie en milieu
Ecologie is de studie naar de levensgeschiedenis van een dier of een plant in relatie tot hun omgeving.
Kippen worden gefokt en daarom wordt hun omgeving gecontroleerd door de fokker. Als de fokker de juiste
omstandigheden wil creëren moet hij de basisbehoeften van een kip weten. Een bestudering van het
gedrag van de voorouders of van wilde typen van een soort helpt om de basisbehoeften van de soort te
begrijpen. Kippen stammen waarschijnlijk af van de Bankivahoen (of gewone boshoen). Tegenwoordig
worden Bankivahoenders gevonden in de bossen van Birma, Sri Lanka en Pakistan. Zij leven in kleine
groepen, gewoonlijk met een haan en 4 of 5 hennen. In de vroege ochtend komen zij tevoorschijn vanuit
het bos en schrapen zij hun voedsel bij elkaar. Dat bestaat uit zaden, grassen, knollen, fruit, bessen en
insecten. Zij houden erg van bamboezaden. Wanneer zij eten, krijgen zij af en toe ook wat grit naar binnen.
Het grit verzamelt zich in de spiermaag waar het helpt het voedsel te vermalen. Rond de middag keren ze
terug in het bos om koel te blijven en zij komen in de late namiddag nog een keer tevoorschijn.
Als ze gealarmeerd worden rennen zij onder een struik of vliegen zij in de takken van een boom. Ze maken
dan veel geluid en zijn heel zenuwachtig.
Als ze broeden, leggen ze 5 of 6 eieren in een nest gemaakt van gras en bladeren in het struikgewas van het
bos. Ze bebroeden de eieren gedurende 20 tot 21 dagen.
Als vogels ontlasting produceren helpen de stoffen in de ontlasting om de bodem te verrijken. Dit bevordert
de groei van planten. De overdracht van chemische stoffen van dieren naar planten en terug naar de dieren
is bekend als de voedselkringloop.
Pluimveehouders zijn aandacht gaan besteden aan het verlagen van de ammoniakuitstoot en het verantwoord afzetten van mest.
Mest bestaat uit waardevolle mineralen, nodig bij alle plantengroei. Organische of dierlijke mest is beter
voor de grond omdat hij de structuur van de grond verbetert en water en mineralen vasthoudt, zodat de
gewassen er optimaal gebruik van kunnen maken.
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5.3.5 Het konijn
Plaats
In de konijnenweide en de konijnenhokken.

U kunt hier
• de kenmerken van een konijn herkennen;
• een konijn aaien en knuffelen.

Observatietaak uiterlijk
Hier dien je rekening te houden met de leeftijd van de groep.
Moeilijke vragen eventueel anders formuleren of overslaan.
Oren:

· Heeft het konijn oren?
· Kan je zijn oren zien?
· Heeft het konijn grote of kleine oren?
Ogen:
· Welke kleur hebben zijn ogen?
· Welke kleur hebben die van het kindje naast je?
· Welke kleur hebben die van jou?
Neus:
· Zie je de neus van het konijn?
· Wat doet de neus?
· Kunnen wij dit ook?
· Wat zie je nog bij de neus van het konijn?
Kop:
· Heeft het konijn tanden?
· Zijn ze allemaal even lang?
· Waarom zijn de voorste tanden langer?
· Blijven deze altijd even lang?
Poten:
· Hoeveel poten heeft het konijn?
· Hoe springt een konijn?
· Kan je springen als een konijn?
Vacht:
· Waarmee is de huid van het konijn bedekt?
· Is dat over de hele huid hetzelfde?
· Hoe blijven wij warm?
Kleur:
· Welke kleur(en) heeft het konijn?
· Hebben alle konijnen dezelfde kleur(en)?
Staart:
· Heeft het konijn een staart?
· Wat doet het konijn ermee?
· Welke kleur heeft de staart?
Geluid:
· Maakt het konijn geluid?
Voortbeweging: · Kan je nabootsen hoe het konijn springt?
Voedsel:
· Kan je zien wat het konijn eet?
· Hoe neemt het konijn zijn eten?
Woonst:
· Waar woont het konijn?
· Wat ligt er in het hok?

Aanbrengen van nieuwe begrippen en informatie bij het konijn
(K): kleuters

(1): 1e graad

• Mannetjeskonijn: rammelaar (1)
Vrouwtjeskonijn: moer/voedster (1)
Jong: konijnenjong
• De konijnen die je overal in het domein ziet, zijn wilde konijnen (K)-(1). Zij leven in konijnenpijpen (K)-(1)
die zij met hun poten in de grond graven. De konijnen op de knuffelhoeve zijn tamme konijnen (K)-(1).
Zij slapen in een konijnenhok (K)-(1). De achterste poten van de konijnen zijn langer dan de voorste.
Daardoor kan een konijn goed springen. Een konijn springt als volgt: het zet eerst zijn voorste poten en
trekt dan zijn achterste poten bij.
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• De konijnen op de knuffelhoeve hebben allemaal een naam en die namen geven belangrijke kenmerken
weer van de konijnen:
		 · Langoor: een konijn heeft heel lange oren. De oren staan niet altijd hetzelfde, zij kunnen deze
draaien om geluiden beter te kunnen waarnemen. Zij kunnen deze ook heel plat leggen, wat
weergeeft dat ze bang zijn.
		 · Stampertje: als er gevaar dreigt, dan stampen de konijnen met hun achterste poten op de grond
om de anderen te waarschuwen.
		 · Bruintje en Zorro: dit zijn dwergkonijntjes en ze zijn genoemd naar de kleur van hun vacht.
• Konijnen hebben hele scherpe nagels en durven wel eens krabben als ze bang zijn. Daarentegen hebben
ze een heel zachte pels (1).
• Soms zie je een konijn met zijn voorste pootjes over zijn neusje wrijven. Op dat moment is het konijn zich
aan het wassen (K)-(1).

Wat eet en drinkt een konijn allemaal?
• Gras, hooi, kruiden, konijnenkorrels, wortel, oud brood, appel, paardenbloem, rauwe groenten, stok om
aan te knagen, water(K)-(1)

Goed om weten
Wat is een konijn?
Konijnen behoren samen met de haas tot de haasachtigen en niet tot de knaagdieren, zoals wel vaak maar
verkeerdelijk wordt aangenomen. Het verschil zit in de kleine tandjes die zich achter de grote snijtanden
bevinden.
Het konijn is dus geen knaagdier. Waarom? Echte knaagdieren bewegen hun onderkaak van voren naar
achteren. Ons konijn doet deze beweging zijwaarts. Haasachtigen vermalen hun voer in cirkels met hun
gebit. Een knaagdier houdt zijn voer vast met zijn voorpoten, een haasachtige niet.
Haasachtigen rekken zich graag uit. Dit doen ze zoals katten, ze geeuwen daar ook bij.
Het gebit van een konijn vraagt extra verzorging. Konijnen gebruiken hun gebit niet alleen om te kauwen,
maar ook om voorwerpen op te rapen. Ook om hun frustratie te uiten (bijten), of hun blijdschap (knarsen)
en om hun territorium af te bakenen (grommen). Het is dus zeer belangrijk dat dit ‘gereedschap’ goed
onderhouden wordt. Vaak voorkomende problemen zijn: doorgroeien van tanden, afbreken van tanden,
wondjes op het tandvlees en tandwortelpijn. Controleer je huisdier geregeld, bij problemen kan de dierenarts snelle en vakkundige actie ondernemen, dus vooral niet zelf gaan knutselen!!

Hoe werd het konijn een huisdier?
Konijnen zijn nog niet zo lang huisdieren.
4000 jaar geleden werd het land van de konijnen ontdekt.
Maar waar? In Spanje!
De oude Romeinen hielden vroeger halfwilde konijnen in een ommuurde tuin. De zogenaamde Leporaria.
Ze hadden daarmee een nogal merkwaardig doel. Tijdens de vasten (als er geen vlees mocht worden
gegeten ), stond er wel konijn op het menu omdat het konijn niet als vlees werd beschouwd. De vacht werd
ook gebruikt als kleding.
Huisdier werd het konijn pas echt in het begin van de Middeleeuwen. Monniken in Frankrijk ertoe
overgingen eveneens het konijn in beschermde en voor natuurlijke vijanden ontoegankelijke verblijfplaatsen te houden..De konijnen werden dan gevangen met een fret of een jachtvogel, maar ook aan de hoven
van de adel waren steeds vaker konijnen te zien. Vooral de witte konijntjes werden gebruikt om te kweken.
Men neemt aan dat deze witte exemplaren weinig kans hadden om te overleven in de wilde natuur. Ook de
armere mensen kweekten later konijnen.
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Echt tam en vertrouwelijk werden ze wanneer de mensen ze in hokken gingen houden.
Als de mensen konijnen gingen kweken om als huisdieren te houden werden de konijnen groter en
zwaarder. Toch zou het duren tot omstreeks midden vorige eeuw eer men zich doelbewust ging toeleggen
op het fokken van nieuwe rassen en kleurschakeringen. Thans zijn er, over de hele wereld verspreid,
honderdduizenden konijnenfokkers die, hoofdzakelijk voor de sport of liefhebberij, konijnen fokken.

Verzorging
Hoe pak je een konijn op?
Het is heel belangrijk dat je een konijn rustig benadert en oppakt. Bij het oppakken moeten de achterpoten
ondersteund worden. Dit is zo belangrijk omdat konijnen bij schrikken of spartelen, door hun zeer krachtige
rugspieren, hun rug kunnen breken of kneuzen!
U kunt het beste beginnen met de dieren te aaien over de kop. We pakken een konijn niet zoals bij een
hond of kat omdat dit een aanval kan uitlokken. Je moet dit gedrag aanleren aan je konijn. Zo kan je ze
handtam maken.
Een konijn dat nog niet handtam is kunt u oppakken bij het losse rugvel (nooit bij de oren !!) waarbij u de
achterpoten ondersteunt. Om het dier enkele meters te verplaatsen, wordt het gewoon tegen het lichaam
gehouden: onderarm horizontaal geplaatst en tegen het lichaam gedrukt. De kop van het dier wordt hierbij
tegen de elleboogplooi gehouden.

Wat heb je nodig om het konijn en het hok te verzorgen?
• Iedere dag vers eten en drinken geven en elke week het hok schoonmaken.
• Indien gewenst om het half jaar laten inenten en 1 keer per jaar mee naar de veearts gaan, maar dit is niet
noodzakelijk.
• Tanden: de tanden van een konijn blijven groeien. Om deze kort te houden kunt u het beste een dikke tak
bij uw konijn in het hok leggen zodat het hieraan kan knagen. Zo kunnen de tanden afslijten.
• Een zachte borstel. Om je konijn te borstelen.
• Je kan je konijn zindelijk maken. Konijnen zijn, net als katten, zeer zindelijk. Ze wassen zich zelfs nog
meer! In hun hok zullen de meeste konijnen dan ook hun toilethoek hebben. Ook als je je konijn in de
woonkamer wil laten loslopen kan je door training je konijn zindelijk maken. Je konijn zal dan net zoals
een poes zijn boodschappen in een toiletbakje doen.
• Schepje en een stuk plastic, om de keutels op te kuisen.
• Trommel om het strooisel droog te houden.
• Buitenren, om je konijn buiten rond te laten rennen en om vers gras te eten.
• Schoonmaakspullen, om het hok schoon te maken.
• Nagels: deze kunnen geknipt worden met een nagelknipper speciaal voor konijnen maar u kunt dit ook
met een gewone nagelknipper. Let wel op dat u enkel de puntjes afknipt en niet heel de nagel, en dit
evenwijdig aan het ‘teennagel oppervlak’.

Gedrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grollen: jij doet iets wat ik niet wil.
Luid gillen: pijn – maar ook doodsbang, kleine konijntjes doen dit vaak.
Zachtjes fluiten: laat me met rust.
Zacht blazen: pas op, je werkt op mijn humeur.
Brommen: ja, nu ben ik echt goed kwaad.
Tandenkrassen: hevige pijn.
Zachte maalgeluidjes tijdens het knuffelen: dat is lekker, doe zo voort.
Met z’n kop stoten: laat me toch met rust, stoor me niet.
In je vingers bijten bij het voeden: schiet nou eens op!!! Wat kan jij treuzelen. Ik heb echt honger
Op zijn achterpoten gaan staan: nieuwsgierig.
Met zijn oren slaan: blijheid.
Plat op de grond liggen: hij voelt zich prettig.
gespannen houden: klaar om aan te vallen.
Overal keutels deponeren: ik was hier eerst.
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• Krabben, bijten: wanneer een konijn je krabt of bijt is dit niet persoonlijk bedoeld maar wil het laten
merken dat je iets verkeerd doet. Soms kan het helpen wanneer je dan even een hoge gil uitslaat, zodat
konijn zich gaat afvragen: bijt ik nu zo hard? Helaas helpt dit niet bij alle konijnen, het is dus ook niet de
bedoeling dat je het konijn doof roept wanneer het je bijt.
Wanneer een konijn je krabt gebeurt dit niet opzettelijk. Het wil bvb. anders gaat zitten of schrikt plots
van iets,… Hieraan is weinig te doen.
Je moet je konijn laten merken dat jij de baas over hem bent en niet omgekeerd.
Een konijn merkt het wanneer je van hem bang bent. Dit is ongunstig want het zal dan vaak datgene gaan
doen waar het zelf zin in heeft.
• Knagen en graven: wanneer je een konijn ergens aan ziet knagen waar het niet mag, dan kan je dit afleren
door het direct iets anders te geven waarop het dan wel mag knagen. Zoals een tak van een perenboom in
plaats van de stoelpoten. Hoe langer je het konijntje hebt, hoe beter je zal weten wat het liever eet. Bij
graven geld hetzelfde: wanneer jouw konijn in het tapijt ‘graaft’ kan je het een doek of iets dergelijks
geven waarin hij wel mag graven. Ook een ‘graafbak’ is hiervoor een goede oplossing.

Voortplanting
Wanneer je een rammelaar en een voedster samen zet kan je er bijna zeker van zijn dat je over een maand
een nestje met konijnen hebt.
Een voedster is op een leeftijd van vijf à zes maanden al geslachtsrijp.
Laat je konijn niet te vroeg dekken, dit kan zeer ongezond zijn voor het konijn. Vanaf 6 maanden is ze
fokrijp en kan je ermee kweken.
Let ook op dat je geen inteelt krijgt. Zet een mannetje nooit samen met zijn moeder of zus wanneer hij
ouder is dan 5 maanden.
Wanneer je inteelt hebt is dit niet gezond. De jongen zullen steeds zwakker worden en kleiner blijven.
Het voorjaar is het de beste tijd om je konijn te laten dekken. Er wordt aangeraden het vrouwtje bij het
mannetje te zetten en niet omgekeerd zodat het mannetje niet ineens in een andere omgeving terecht
komt. Zorg dat het dekken in een hok gebeurt, het duurt ongeveer 20 seconden, Hierna zal het vrouwtje
proberen weg te lopen van het mannetje en kan je ze beter uit elkaar halen en weer in hun eigen hok
plaatsen. Wanneer je wilt weten of het dekken geslaagd is kan je na twee weken het vrouwtje nog eens bij
het mannetje zetten. Wanneer het vrouwtje niets van het mannetje wil weten kan je er vanuit gaan dat het
dekken geslaagd is. De draagtijd van een konijn is vier weken. Het valt zeer duidelijk op wanneer een konijn
gaat bevallen. Een paar uur voor de bevalling zal de voedster al het hooi dat ze in haar hok kan vinden op
een hoopje gooien, haar borstkast gaat ze kaal plukken en met dat haar zal ze het nest verder stofferen.
Wanneer de jongen geboren zijn, kan je beter nog een paar dagen wachten alvorens een kijkje te nemen.
Het konijn zal ook geen 24 uur op 24 op het nest zitten maar slechts af en toe. Ze gaat er enkel op zitten
wanneer de jongen moeten zuigen. Je kan na een vier tal dagen een “nestcontrole” houden: doe het hooi
voorzichtig wat open en je zal de jongen zien bewegen. Na een tiental dagen gaan de oogjes langzaam
open en op de twaalfde dag horen de oogjes helemaal open te zijn. Na een tweetal weken zullen de jonge
konijntjes door het hok kruipen.

Hoe werd het konijn een huisdier?
De Romeinen zijn begonnen met het houden van konijnen als huisdieren. Ze hadden daarmee een nogal
merkwaardig doel. Tijdens de vasten (als er geen vlees mocht worden gegeten ), stond er wel konijn op het
menu omdat het konijn niet als vlees werd beschouwd. De vacht werd ook gebruikt als kleding.
Het houden van konijnen als puur huisdier om het gezelschap begon pas in de Middeleeuwen.
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5.4. Onze hoekjes
6.4.1. Het wolhoekje
Aan de hand van visueel en tastbaar materiaal wordt de weg van de wol uit de doeken gedaan. Enkele
stappen van de wolverwerking worden gedemonstreerd en aangeleerd.
Basisbegrippen: · de wolverwerking
· scheren
· de schapenscheerder
· kaarden
· de kaardenborstel
· spinnen
· het spinnenwiel
· wassen
· verven
· breien
· de breinaalden

· de ram
· de ooi
· het lam
· de wol
· het hooi
· het stro
· de schapenvacht
· het schapenvlees
· grazen
· herkauwen
· blaten

Methodiek:

· groepsgesprek
· demonstratie ‘verwerking van de wol’
· opdracht
· illustratieprenten

Inhoud:
Verloop:

· verwerking van de wol
· de leerlingen worden begeleid naar het wolhoekje
· de leerlingen krijgen d.m.v. een demonstratie, illustratieprenten en een vraaggesprek
uitleg over de verwerking van de wol
· de leerlingen kaarden zelf een beetje wol en maken vervolgens een draad

5.4.2 Het kakelhoekje
In het kakelhoekje komen de kinderen zelf in een kippenhok terecht.
Ze komen van alles te weten over het reilen en zeilen van het leven in een kippenhok.
Basisbegrippen: · uitpikken
· de eitand
· de schacht
· de dooier
· het eiwit
· nestvlieders
· het nest
· de stok
· broeden
· scharrelen
· het kippenhok
		

· de hen
· de haan
· het kuiken
· kakelen
· kraaien
· piepen
· de kam
· de lellen
· de snavel
· de nagels
· het spoor
· de veren

Methodiek:

· groepsgesprek
· illustratieprenten
· spel

Inhoud:

· nut van de kip en de haan
· uitzicht van de kip en de haan
· voeding van de kip en de haan
· voortbeweging van de kip en de haan
· geluiden van de kip, de haan en de kuikens
· woonplaats van de kip en de haan
· de verschillende veren
· delen van de veer

Naar de Knuffelhoeve
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· delen van het ei
· van ei tot kuiken
· eten en gegeten worden
Verloop:

· de leerlingen worden begeleid naar het kakelhoekje
· de leerlingen krijgen d.m.v. illustratieprenten, een spel, enkele opdrachten en
een vraaggesprek, uitleg over het nut, het uitzicht, de voeding, de voortbeweging,
de voortplanting, het geluid en de woonplaats van de kip en de haan
· de weg van ei tot kuiken wordt besproken en geïllustreerd

5.4.3 Creatieve activiteit
In de hoeve kunnen de leerlingen bij slecht weer de opgedane
informatie creatief uiten aan de hand van een knutselactiviteit,
tekenen, knippen en plakken …
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Hoofdstuk 7

In de klas

Muziekblad: Schaapje Schaapje (Milla Milla)

Naar de Knuffelhoeve
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Lente

zoek de moeder bij het jong;
weet je de naam ervan?
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Schapen binnen de omheining
Welke schapen staan niet binnen de omheining? Trek er een streep door.

Naar de Knuffelhoeve
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Hoofdstuk 8

Nuttige informatie

8.1. Evaluatieformulier
Aan de leerkracht wordt gevraagd om na het programma (eventueel op treintje) het evaluatieformulier in te
vullen.
We stellen het erg op prijs dat je dit formulier invult. Het stelt ons immers in staat onze programma’s bij te
sturen en nog aantrekkelijker te maken.
Ingevulde formulieren kunnen gedeponeerd worden in de brievenbus in het bezoekerscentrum.

8.2. Enkele afspraken
• Als de groep later toekomt kan het programma aangepast worden.
• In ieder treintje is een zendinstallatie van het domein voorzien en alle gidsen hebben een gsm om een
optimale communicatie te garanderen.
• Bij regen beslist de leerkracht of het programma al dan niet doorgaat.

8.3. Goed om weten
Gebeurt er een klein ongelukje, geen nood: in de hoeve is er steeds een ehbo-kist aanwezig.
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