
 

Kinderboerderij De Hazewinkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe-opdracht groep 1 & 2 

 

  



 
Vooraf kunnen jullie bespreken: 

- Waar gaan we naartoe? 

- Wat is een boerderij? 

- Wie wonen en werken daar? 

- Wat verwacht je dat er te zien is?  

- Wat voor werk heeft een boer?  

- Wie is er al eens eerder op een boerderij geweest? 

Bij aankomst op de boerderij kan eens rondgekeken worden: 
- Hoe wonen de dieren? 

- Waar is het weiland? 

- Waar zijn de stallen? 

- Waar is het erf? 

- Welke soorten werk gereedschap liggen er in de kruiwagen? 

Bij ieder diersoort kunnen vragen gesteld worden over: 
De oren 

- Heeft het dier oren? 

- Kun je de oren zien? (bij vogels slechts twee kleine openingetjes achter t oog) 

- Zijn z’n oren groter of kleiner dan jouw oren? 

De ogen 

- Welke kleur ogen heeft het dier? 

- Welke kleur ogen heb jij? 

- En de kinderen naast jou? 

De neus 

- Zie je de neus van het dier? ( bij vogels slechts twee kleine gaatjes in de snavel) 

- Kan het dier de neus bewegen? 

De bek 

- Heeft het dier tanden in zijn bek? Grote of kleine? Boven of onder? 

- Kun je de tong zien? Is deze lang of kort? 

De poten 

- Op hoeveel poten of benen staat dit dier? En wij? 

- Kunnen wij op vier poten staan? Hoe dan? 

- Wij staan op een voet met 5 tenen, en dit dier? 

De huid 

- Wat zit er op de huid van dit dier?  

- Is dat op het hele lichaam hetzelfde?  

- Welke kleuren heeft dit dier? 

  



 

 

De staart  
- Heeft het dier een staart? 

- Wat doet hij ermee? 

 

Het geslacht 

- Kun je zien of het een mannetje of vrouwtje is? 

- Hebben mannetjes en vrouwtjes dezelfde naam? ( bijv. haan-hen, beer-zeug, bok- geit) 

- Maakt het dier geluid? 

- Weet je hoe we dat geluid noemen? 

- Kun je het nadoen? 

 

Extra 

- Kun je nadoen hoe het dier loopt? 

- Wat doen eenden, ganzen en zwanen om vooruit te komen in het water? 

- Kun je zien wat het dier eet? 

- Hoe pakt het dier het eten? 

- Kauwt hij lang op het eten? 

 

Hierna kunnen jullie in de stal op de strobalen bespreken wat de 

kinderen allemaal gezien hebben.  

- Welke dieren heb je gezien? 

- Noem eens wat verschillen tussen een huis en een boerderij. 

- Welk dier is het grootst? En wat is het kleinste dier dat op de boerderij woont? 

- In het knuffelhok kunnen de kinderen ook kijken en leren omgaan met cavia’s en konijnen. 

 

 

 

 

Wij wensen jullie heel veel plezier op  

kinderboerderij De Hazewinkel! 


