Boerderij/boerderijdieren
Thema

Liedje en een versje

Welke dieren zie je op de boerderij? Wat
eten deze dieren? Hoe heet het jong van
een koe?
Dit zijn enkele vragen die tijdens ons
thema, de komende 5 weken, aan bod
zullen komen.
Op donderdag 7 april brengen we een
bezoekje aan kinderboerderij ’t Erf in
Waalwijk.
Ook besteden we aandacht aan de
verschillende seizoenen. Weet uw kind de
seizoenen te benoemen?

We leren het liedje: “Boerendoelied”, dit liedje
kunt u vinden op onderstaande link, leuk om
het zelf eens met uw kind te zingen.
https://www.youtube.com/watch?v=1MmDScaRAM

Boeksuggesties
Elk dier zijn eigen werk
Het paardje trekt de wagen
het schaapje zorgt voor wol
het koetje geeft wat verse melk
soms wel een emmer vol
de kat verjaagt de muizen
de haan kraait: het is tijd
de hen legt elke morgen
een eitje voor ’t ontbijt
de hond bewaakt de dieren
want hij is groot en sterk
en zo heeft op de boerderij
elk dier zijn eigen werk

Raadsels:
1. Ik ben wollig en ik kan wit, bruin of zwart
zijn. (schaap)
2. Ik ben dol op gras en mijn kindje heet een
kalf. (koe)
3. Ik rol graag in de modder en ik ben ook
moddervet. (varken)
4. Ik leg elke dag een ei, ik heb veren en 2
poten. (kip)
5. Ik werk op de boerderij, ik geef de dieren te
eten en rijd op mijn tractor. (boer)
6. Ik heb benen, manen en een hele lange
staart. Als ik ren heet dat galopperen.
(paard)
7. In de ochtend maak ik iedereen wakker met
mijn roep. (haan)
8. Mijn moeder broedt 21 dagen en dan kruip
ik eruit. (kuiken)

Om te knutselen:

De themawoorden:

een haan gemaakt van handjes.
Neem het sjabloon
over op bruin
papier. Knip de
kleine onderdeeltjes
van restantjes
gekleurd papier en
plak deze op. Trek
daarna de handen
(links en rechts)
over op gekleurd
papier. Knip of prik
de handen uit en
plak ze daarna op
(zie voorbeeld 2)
plak de pootjes op

Dit zijn de woorden die in de klas tijdens het
thema centraal staan. We hopen hiermee de
woordenschat van kinderen uit te breiden. Het
bijgevoegde woordenboekje met afbeeldingen
kan hierbij helpen. Op school besteden wij hier
veel aandacht aan, maar ook thuis kunt u er
leuke dingen mee doen.
- De afbeeldingen laten inkleuren of
natekenen.
- De woordjes na laten schrijven.
- Thuis zoeken of de afbeeldingen
in het echt te vinden zijn.
- De kinderen laten raden welk
woord onder de afbeelding staat
Tel spelletje:
Maak groepjes van 3, 4 of 5. Hoeveel groepjes
zijn het? Blijven er nog varkens over?

Voorbeeld 2
Om te kleuren:

Themaletters
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De boerderij, boerderijdieren

het varkentje

het biggetje

de koe

het kalf

het schaap

het lammetje

het paard

het veulen

het ei

de kuiken

de herfst

de kip

de lente

de zomer

de kikkerdril

de winter

het kikkervisje

de rups

de cocon

de boerderij

de tractor

de kikker

de vlinder

de stal

de wei

