LESBRIEF HUISDIEREN
Een les voor groep 3/4
Wat leuk dat u komt!
U heeft zich ingeschreven voor de les ‘Huisdieren’.
Deze les wordt aangeboden door natuur- en
milieueducatie (NME) van de gemeente Rotterdam.
In deze lesbrief vindt u beknopt alle informatie die u
nodig heeft ter voorbereiding van deze les.
Download de complete handleiding voor de leerkracht
voor meer informatie over deze les op:
www.rotterdam.nl/downloadslesmateriaal

Waarom deze les?
Veel Rotterdamse gezinnen hebben, of willen, een
huisdier. Maar wat komt daar eigenlijk bij kijken? Welke
zorg heeft een huisdier nodig? En wat kost dat? Hoe ga
je met je huisdier om?
Tijdens de les ‘Huisdieren’ gaan de leerlingen op zoek
naar de antwoorden op deze vragen. De leerlingen
ontdekken wat er allemaal komt kijken bij het houden
van een huisdier.

Naar de kinderboerderij
Deze les wordt gegeven in het leslokaal van de
kinderboerderij. In de uitnodingsbrief vindt u de adresen contactgegevens van de kinderboerderij en de
datum en het tijdstip waarop u verwacht wordt.
De les wordt volledig begeleid door een educatief
medewerker van de kinderboerderij.
Uiteraard is het mogelijk om voor aanvang van de les,
of na afloop van de les, met uw klas vrij rond te lopen
op de kinderboerderij. Oude kleding en gepast
schoeisel is wenselijk.

De lescyclus
De les Huisdieren is onderdeel van een lescyclus,
bestaande uit voorbereiding op school, de les
Huisdieren op de kinderboerderij en verwerking op
school.
Meer informatie over de voorbereidende activiteit, de
les op de kinderboerderij en de verwerkingsactiviteit
vindt u in de handleiding voor de leerkracht op:
www.rotterdam.nl/downloadslesmateriaal

De les op de kinderboerderij
De les duurt max. 80 minuten en is als volgt
opgebouwd:
 Welkom & introductie
De leerlingen starten in het lokaal met de
onderzoeksvraag ‘welke dieren hebben het fijn’.
 Onderwijsleergesprek & contact
In het leergesprek worden de leerlingen uitgedaagd
na te denken over dierenwelzijn en mogen de
leerlingen zelf een dier verzorgen.
 Rollenspel
De leerlingen maken in groepjes hun eigen
dierenwinkel en informatiepunt. Begeleiders spelen
dit spel mee en nemen de rol van klant met een
hulpvraag.
 Evaluatie & nagesprek
De leerlingen reflecteren op wat zij hebben geleerd.

Informatie voor de ouders/begeleiders

Wilt u meer weten?

Tijdens de les op de kinderboerderij zijn ongeveer 4
extra begeleiders noodzakelijk.

Voor meer informatie over deze les kunt u de handleiding
downloaden op:
www.rotterdam.nl/downloadslesmateriaal.

De ouders/begeleiders worden actief bij de les
betrokken. Zij fungeren als ‘klanten’ in de dierenwinkel
of informatiepunt. Zij krijgen de opdracht om een klant
te spelen met een specifieke vraag aan de leerlingen.
Het is noodzakelijk dat zij de Nederlandse taal
beheersen.

Heeft u overige vragen?
Neem dan contact op met de educatief medewerkers van
de kinderboerderij. De contactgegevens vindt u in de
uitnodingsbrief of op:
www.rotterdam.nl/kinderboerderijen.

