Zorgen voor dieren
Waarom dit project?
Dieren zijn overal om ons heen. In tuin, sloot, park, of op de boerderij. In Nederland zijn er zelfs meer huisdieren dan mensen. Mensen beleven veel plezier aan huisdieren en worden er gelukkig van. Maar er is ook
een keerzijde. De asiels zitten vol. Bij het zorgen voor een dier komt namelijk meer kijken dan je denkt.
Het doel van dit project is dat de kinderen leren over de rol van dieren in de natuur en op de boerderij. Zij
gaan zelf zorgen voor dieren om te ervaren wat daar allemaal bij komt kijken. Zo worden kinderen zich ervan
bewust dat we goed moeten zorgen voor dieren en dat wij daar met zijn allen verantwoordelijk voor zijn.

Competenties als rode draden

Leren in en met de omgeving

In elk project werken groep 1 tot en met 8 aan hun

De dierenspeciaalzaak, de pluimveehouder en de

competenties: samenwerken, zorgen, maken, onder-

vlinderstichting leveren materialen aan de school,

zoeken, leren en presenteren. De rode draden zijn:

zodat de kinderen insecten, konijnen, vissen, kikkers,
vlinders en/of kuikens kunnen verzorgen. Kinderen

•

•

Van kennis vergaren naar verzorgen: Kinderen 		

gaan ook op bezoek bij organisaties op het gebied

leren meer feiten over bouw, voeding, 			

van dier en natuur, zoals IVN en NME, heemtuinen, de

leefomgeving en gedrag van dieren om 			

kinderboerderij, een asiel en een schapenhouder. Een

vervolgens beter voor ze te kunnen zorgen.

huiseigenaar, dierenverzorger of bioloog komt de school

Van observeren naar onderzoeken: Kinderen 		

in om meer te vertellen over zorgen voor dieren.

leren beter naar dieren kijken en leren dieren 		
onderzoeken om beter het belang van een 			
goede verzorging te begrijpen.
•

Van af en toe tot dagelijks verzorgen: Kinderen 		
leren dat zorgen voor dieren verantwoordelijkheid 		
en discipline vraagt.

•

Van eenvoudig naar complex presenteren: 			
Kinderen leren hun kennis en 				
ervaringen presenteren in tekst en in beeld, 		
mondeling en schriftelijk of een combinatie 		
daarvan.

