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Introductieles 

 

Doelen: 

De leerlingen: 

• kunnen uitleggen dat vlees, eieren en 

melk door dieren wordt gemaakt.  

• kunnen vertellen dat koeien melk 

geven, kippen eieren leggen en 

varkens varkensvlees maken.  

• kunnen uitleggen dat je goed voor 

dieren moet zorgen, en dat als je goed 

voor ze zorgt, de dieren blij zijn.  

• zijn geïnteresseerd om meer over 

dieren te weten te komen, vooral 

dieren die we houden voor voedsel.  

 

 

 

 

Duur: 

Introductie : 10 minuten 

Aan de slag : 10 – 10 minuten 

Afsluiting : 15 minuten 

 

Benodigdheden: 

• Tekenmateriaal & Knutselmateriaal 

• Digitaal prentenboek over melk 

• Duplo/Lego 

• Lege verpakkingen van dierlijke 

producten, zoals pakken melk of 

yoghurt 

• Etenswaren, zoals kaas of knakworstjes 

 

Werkvormen: 

Klassikaal, zelfstandig, tekenen, knutselen, 

filmpje. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Introductie – Wat eet ik? 

In deze les leren de kinderen meer over het eten en drinken dat ze thuis hebben. Hoe komt dat eten en 

drinken in de supermarkt? Wie maakt dat? Wordt het allemaal door hetzelfde dier/dezelfde mens 

gemaakt? Alle informatie die u voor deze les nodig hebt is te vinden op 

http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl; ga naar het leerkrachtgedeelte of klik in het 

leerlingengedeelte op één van de dieren. 

 

Laat de leerlingen ter introductie verschillende etenswaren proeven, zoals blokjes kaas of kleine 

knakworstjes. Praat met de leerlingen over deze etenswaren. Vinden ze het lekker? Eten ze het vaak? 

Weten ze ook waar het vandaan komt of wie het maakt? Wat hebben de leerlingen zelf van morgen 

gegeten?  

 

Richt na het proeven de les meer op melk en zuivel. Zet alle lege verpakkingen van de zuivelproducten 

bij elkaar. Stel de leerlingen vragen zoals: Welke van deze producten vind je lekker? Welke vind je niet 

lekker? Wat eet/drink je vaak? Als je met je vader of moeder gaat winkelen, waar staan dan al die 

producten? Waarom moeten sommige producten achter deuren koel bewaard worden? 
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Aan de slag – Melk 

Bij deze opdracht gaan de leerlingen meer leren over melk. Melk komt natuurlijk uit de winkel, maar hoe 

komt het daar? Bekijk met de leerlingen het digitale prentenboek over melk. Deze is te vinden op 

www.zuivelonline.nl. Ga naar ‘Onderwijs’, ‘Leerkrachten’, ‘Groep 1 – 2’. Klik vervolgens op ‘Les: waar 

komt melk vandaan?’, daarna op ‘Bestel’ bij punt 1 van de voorbereiding. Hier kunt u het digitale 

prentenboek ‘Weet jij waar mijn melk blijft?’ voor groep 1 – 2 downloaden.   

Bespreek het prentenboek met de leerlingen. Wisten ze dat melk van de koe komt? Hebben ze wel 

eens een koe in het echt gezien? Waar was dat, op een boerderij, kinderboerderij of in de wei? 

Eventueel kunt u afbeeldingen van www.google.nl halen om bovenstaande te kunnen illustreren.  

 

Na het prentenboek besproken te hebben, kunt u met de leerlingen het filmpje ‘Mijn beessie is een koe’ 

over een jongen met ‘zijn’ koe bekijken. Deze is te vinden op www.schooltv.nl/beeldbank.  

 

Aan de slag – Waar woont de koe? 

Bespreek met de leerlingen waar de koe woont (op de boerderij) en wie er voor de koeien zorgt (de 

boer). Wat moet die boer allemaal doen om goed voor de koeien te zorgen? Laat de leerlingen 

dingen noemen die een koe moet hebben. Hopelijk verzinnen ze zaken zoals: eten en drinken, een 

goede stal, andere koeien om bij in de groep te staan, en misschien zelfs dingen als frisse lucht, buiten 

in de wei staan en gemolken worden. Leg uit dat als de boer goed voor de koeien zorgt, de koeien blij 

zijn.  

 

Afsluiting 

Laat de leerlingen als afsluiting een koeienstal maken waarin koeien zich prettig voelen. Dit kunnen ze 

doen door te tekenen, knutselen of bouwen in de bouwhoek met bijvoorbeeld LEGO of DUPLO. 

Bespreek aan het eind waarom ze voor deze stal gekozen hebben. Laat tekeningen mee naar huis 

nemen, zodat ze er thuis nog eens over kunnen praten.  

 

Suggestie: Er is een aflevering van Koekeloere (Moffel en Piertje) over koeien. Deze heet ‘Gras, gras en 

nog eens gras’ en is te vinden op www.uitzendinggemist.nl. Het filmpje duurt ruim 14 minuten.  

 

Extra activiteit – Kleurplaten 

Ter ontspanning kunt u de leerlingen kleurplaten over boerderijdieren laten inkleuren. De kleurplaten zijn 

te vinden op www.zuivelonline.nl. Ga naar ‘Onderwijs’, ‘Leerkrachten’, ‘Groep 1 – 2’. Klik vervolgens op 

‘Les: waar komt melk vandaan?’, daarna op ‘Kleurplaten’ bij punt 2 van de voorbereiding. Hier staan 

verschillende leuke kleurplaten. Ook op www.jufjanneke.nl zijn kleurplaten te vinden. Ga hiervoor naar 

‘Projecten’, ‘Project Boerderij’ en scroll naar beneden, bij ‘Materialen’ staan diverse kleurplaten.  

 

Extra activiteit – Werkblad  

Op www.jufjanneke.nl staat ook een leuk werkblad met boerderijdieren. Ga hiervoor weer naar 

‘Projecten’, ‘Project Boerderij’ en scroll naar beneden, bij ‘Lesideeën’ staat het werkblad: ‘Werkblad zet 

een streep onder de kleinste’.  
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