Opdracht verslag en presentatie Kinderboerderij De Bongelaar
Op 6 september zijn we naar kinderboerderij de Bongelaar gegaan. Daar heb je met
een medeleerling een dier uitgekozen, een foto van het dier gemaakt en een
vragenlijst gemaakt.
Opdracht:
Je maakt per tweetal een verslag op de computer over je bevindingen en geeft een
presentatie van 5 minuten in de klas. Deze presentatie ga je ook houden voor een
groepje leerlingen van basisschool Columbus.
Hieronder staat op welke dag jullie je verslag inleveren en de presentatie houden in
de klas en voor de basisschool.
Doelstelling: Leerlingen leren onderzoek doen, samenwerken, presentatie houden,
verslag kunnen maken.
Maandag 20 sept: Groep 1
Leerlingen uit groep 2 (27 sept) gaan eerst het dierenverblijf schoonmaken, de
andere leerlingen werken aan het verslag en bereiden de presentatie voor.
- 10.00-10.10: Amy-Rose en Eva, paard
- 10.10-10.20: Wendy, Amy, rose varken
- 10.20-10.30: Nienke, Emma, poes
- 10.30-10.40: Zoë, Claudia, kleine varken
- 10.40-10.50: uitloop
Maandag 27 sept: Groep 2
Leerlingen uit groep 1 gaan eerst dierenverblijf schoonmaken, de leerlingen uit groep
2 werken aan het verslag en bereiden de presentatie voor.
- 09.30-09.40:Gudron, Aliya, zwarte schaap
- 09.40-09.50: Simone, Roan, geit
- 09.50-10.00: Lisanne, Shara, Vlaamse reus
- 10.00-10.10: Arnold, Quincy, ezel
- 10.10-10.50: Uitleg opdracht griebels, filmpje en zoeken
Maandag 4 oktober Groep 1 en 2
9.30 – 10.50: presentaties voor groepjes basisschool Columbus
In het verslag staat:
1

-

-

Voorpagina: de foto van het dier, naam, klas
1 pagina: informatie over kinderboerderij de Bongelaar (internet)
1 pagina: een beschrijving van je bezoek, bv hoe je het vond, wat je hebt
gedaan, hoe de samenwerking verliep, wat je hebt opgestoken van deze
opdracht, wat ging goed, wat kan beter?
1 pagina: algemene informatie over het soort dier (verzorging, huisvesting).
De vragen en antwoordenlijst voor de leerlingen basisschool.

Veel succes
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