Welkom!
Welkom bij Landwinkel ’t Geertje! Zoals je ziet hebben wij op onze boerderij heel veel
verschillende soorten dieren. Zo lopen er bijvoorbeeld geiten, paarden, koeien, varkens,
kippen, konijnen en nog veel meer andere dieren rond op de boerderij. De dieren hebben
een belangrijke functie op de boerderij en ze moeten daarom ook goed verzorgd worden. Dit
betekent dat je als boer veel verstand moet hebben van alle dieren. Bijvoorbeeld wat geiten
het lekkerst vinden om te eten of wanneer ze gemolken moeten worden. Test je kennis van
de boerderij en wie weet kun je meteen aan de slag als boer / boerin!
Activiteit 1: Geitenschuur
1. Je staat nu in de stal bij de geiten. Zoals je ziet lijken ze allemaal veel op elkaar. Toch
zijn er verschillen te zien. Kun jij er een paar noemen?
.............................................

……………………………….

……………………………….

……………………………….

2. Kruis aan, een geit heeft:
0
0
0
0
0

Oren
Een sik
Een snavel
Een uier
Een staart

3. Kruis op het goede plaatje de poot van een geit aan:

4. Probeer op de volgende pagina zo goed mogelijk een geit na te tekenen

5. Weet jij hoeveel liter melk een gemiddelde geit geeft?
………………………… ltr

6. Weet jij waarom varkens graag in de modder liggen?
0
0
0
0

De modder zorgt ervoor dat er minder vliegen op het varken zitten
Varkens zweten niet, dus rollen ze in de modder ter verkoeling
Zo krijgen ze een heerlijk zacht huidje
Dit doen ze omdat ze anders verbranden in de zon

7. Onder welke groep vallen de varkens?
0
0
0
0

Carnivoren (vleeseters)
Herbivoren (planteneters)
Omnivoren (alleseters)
Detrivoren (leeft van dood materiaal)

Activiteit 2: Bij de kippen
1. Hoeveel kippen zie je in het hok?
…………………………………………………………………………………………………...
2. Hoe heet het rode kwastje op de kop van de kip?
…………………………………………………………………………………………………...

3. Kun jij raden hoeveel eieren één kip per dag kan leggen?
…………….. eieren
Activiteit 3: Boerenspel * Bijvoorbeeld een spel met het piratennest
Activiteit 4: Bij de varkens
8. Weet jij waarom varkens graag in de modder liggen?
1
1
1
1

De modder zorgt ervoor dat er minder vliegen op het varken zitten
Varkens zweten niet, dus rollen ze in de modder ter verkoeling
Zo krijgen ze een heerlijk zacht huidje
Dit doen ze omdat ze anders verbranden in de zon

9. Onder welke groep vallen de varkens?
1
1
1
1

Carnivoren (vleeseters)
Herbivoren (planteneters)
Omnivoren (alleseters)
Detrivoren (leeft van dood materiaal)

10. Welk product is niet afkomstig van het varken
0
0
0
0

Ham
Rollade
Haas
Biefstukje

Activiteit 5: Bij de pony’s
1. Weet jij wat pony’s te eten krijgen in de winter?
…………………………………………………………………………………………………...

2. Weet jij waarvoor de pony’s worden gebruikt?
…………………………………………………………………………………………………...
Activiteit 6 : Pony rijden (mits mogelijk)
Je hebt nu de kans om zelf eens een stukje op de pony te rijden. Hou je wel goed vast!

Activiteit 7: Boerenspel
Activiteit 8: In de oude koeienstal
Zoals je ziet wemelt het hier van de dieren. Kies een dier en probeer zijn kop zo goed
mogelijk na te tekenen.

Activiteit 9: Knutselen (mits mogelijk)
Activiteit 10: Afsluitend boerenspel
Einde! Je bent nu aan het einde gekomen van de BoerBen speurtocht. Waarschijnlijk heb je
een hoop geleerd en gedaan en is het nu tijd om even lekker bij te komen onder het genot
van een lekker glas appelsap. Lever je ingevulde vragenlijsten in bij de begeleider. Onder
degenen die de meeste vragen goed hebben wordt een leuke prijs verloot!

