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LESPROGRAMMA SCHOOLJAAR 2022 - 2023
In Diergaarde Blijdorp sta je oog in oog met leeuwen en giraffen, dringt
de geur van de olifanten tot diep in de neusgaten en vallen monden wijd
open bij het spotten van een steppeslurfhondje. Een bezoek aan de
dierentuin is een ontdekkingsreis zonder grenzen en een prachtige
aanvulling op natuur- en milieuonderwijs. En daarbij helpen we graag!
Onze lessen, afgestemd op jaarniveau, dagen
leerlingen uit om te observeren, te onderzoeken
en te ontdekken. Onze kant en klare pakketten
zijn zeer toegankelijk en maken een bezoek aan
Blijdorp een feestje voor leerlingen,
leerkrachten en begeleiders.
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DOE-HET-ZELF LESSEN

Onze educatiemedewerkers nemen de leerlingen

Doe-het-zelf lessen kunnen het hele jaar door

op een spontane, professionele wijze mee door de

geboekt worden, de educatieve informatie is

lesstof. De lessen zijn razend populair, maak

altijd voorhanden en je kunt komen wanneer het

daarom snel je keuze en schrijf je in!

jou uitkomt. Kies een thema, prik een datum en
schrijf je in!

•

•
•
•
•
•
•

Een les die geheel wordt verzorgd door een deskundig 		
educatiemedewerker van Diergaarde Blijdorp in één van 		
onze sfeerlokalen.
Voorbereiding op school is niet nodig.
Lesmateriaal ontvang je direct ná de les.
Aanvangstijden: 09:15 en 10:45 uur.
Lesduur van 45 - 75 minuten incl. verwerking (afhankelijk 		
van de leeftijdsgroep).
De lesperiode staat vermeld bij de lesbeschrijving.
Na de les is er tijd om de Diergaarde te bezoeken.

•
•
•
•
•
•
•

Een thema-speurtocht door de dierentuin die je zelf
begeleidt.
Het lesmateriaal download je van de site.
Voorbereiding op school is noodzakelijk.
Aanvangstijd: vanaf 09:30 uur ieder half en heel uur.
Duur van de speurtocht ± 1½ uur.
De lessen zijn alle schooldagen van het jaar uit te voeren.
Na de speurtocht is er tijd om de Diergaarde te bezoeken.

BEGELEIDE LESSEN
•
•
•
•
•
•

SLO KERNDOELEN: 40, 41

DATA:
26 SEPTEMBER 2022

Begeleid door een deskundige educatiemedewerker van Diergaarde Blijdorp
In één van onze sfeerlokalen.
Voorbereiding op school is niet nodig.
Lesduur: 45 - 75 minuten incl. verwerking (afhankelijk van de leeftijdsgroep).
Aanvangstijden: 09:15 en 10:45 uur.
Na de les is er gelegenheid om de Diergaarde te bezoeken.

GROEP 1 EN 2

De avonturen van kapitein klip

T/M 21 OKTOBER 2022
LESTHEMA:
KENNISMAKING MET DIER
EN OMGEVING

SLO KERNDOELEN: 40, 41

DATA:
5 JUNI 2023

Luid de scheepsbel en ontmoet de verhalenverteller die jouw jongste landrotten meeneemt op avontuur langs de route die Kapitein Klip en zijn vrienden hebben gevaren. Aan de
hand van stoere, wonderlijke en spannende zeemansverhalen maken zij kennis met diverse
zeedieren en hun bijzonderheden. Gooi de trossen los en scheep in voor een spannend
avontuur.

GROEP 1 EN 2

SLOKKEBROKKEN

T/M 7 JULI 2023
LESTHEMA:
KENNISMAKING MET DIER
EN OMGEVING

SLO KERNDOELEN: 40, 41

DATA:
29 AUGUSTUS 2022

Slokkebrok de reuzeslang eet een olifant maar ook een kikker. En dat is te zien, hij wordt
steeds dikker. Is dat wel gezond, zo dik en rond? Of wordt hij toch wat misselijk en moet hij
overgeven? Zal hij zoveel voedsel wel overleven? Samen gaan we op zoek naar wat er allemaal in de bek van slokkebrok verdwijnt en we voelen of het haren, veren of schubben
heeft.

GROEP 3 EN 4

EET SMAKELIJK

T/M 23 SEPTEMBER 2022
LESTHEMA:
VOEDSEL EN GEBIT

SLO KERNDOELEN: 40, 41

Een zoektocht naar het juiste gereedschap bij het voedsel. Jouw leerlingen onderzoeken
de handigheid van snavels en snuiten bij het eten van vis, vlees, planten en insecten of een
combinatie daarvan. Eenmaal de wijsheid in pacht, wordt de kennis in een voerende en
verzorgende opdracht verwerkt.

GROEP 3 EN 4

DATA:
23 JANUARI 2023
T/M 24 FEBRUARI 2023
LESTHEMA:
BOUW VAN DIEREN
EN FUNCTIE SKELET

KNOKEN EN KNEKELS
Waarvoor hebben wij botten? Hoe zien ze eruit? En hoe zit dat dan bij dieren? In deze les
over stevigheid en beweging ontdekken jouw leerlingen antwoorden op deze vragen.

SLO KERNDOELEN: 40, 41

DATA:
31 OKTOBER 2022
T/M 22 NOVEMBER 2022
LESTHEMA:
HUIDBEDEKKING EN
FUNCTIE

SLO KERNDOELEN: 40, 41

DATA:
6 MAART 2023
T/M 14 APRIL 2023
LESTHEMA:
TERRITORIUM EN NUT

SLO KERNDOELEN: 40, 41

DATA:
17 APRIL 2023
T/M 26 MEI 2023
LESTHEMA:
VOORTPLANTING

SLO KERNDOELEN: 39, 40, 41 ,49

DATA:
28 NOVEMBER 2022
T/M 20 DECEMBER 2022
LES THEMA:
MILIEU EN
NATUURBEHOUD

GROEP 5 EN 6

RA, RA, WAT ZIE JE?
Laten de leerlingen zich om de tuin leiden door allerlei camouflagetrucs of zijn zij meesters
in ontmaskering? Ogen worden bedrogen in de les waar alles draait om camouflage en
misleiding.

GROEP 5 EN 6

Eigen haard is goud waard
Sommige dieren leven er tijdelijk, andere hun leven lang. Voor de een is het groot, voor
de ander klein. Tijdens deze les ontdekken leerlingen het hoe en waarom van; een
territorium! En hoe staat het met hun eigen territorium?

GROEP 7 EN 8

Beschuit met muisjes
Bevruchting, geboorte, zogen, eieren en nog veel meer. Deze les over voortplanting voert
jouw leerlingen met rode wangen langs dit spannende onderwerp.

GROEP 7 EN 8

Spaar het tropisch regenwoud
Wat kun jij doen om de tropische regenwouden te beschermen? De leerlingen krijgen een
introductie van de tropische regenwouden en worden uitgedaagd om op een actieve
manier te onderzoeken hoe zij vanuit Nederland de longen van de aarde kunnen helpen
beschermen.

DOE-HET-ZELF LESSEN

•
•
•
•
•
•
•

Een thema-speurtocht door de dierentuin die je zelf begeleidt.
Het lesmateriaal download je van de site.
Voorbereiding op school is noodzakelijk.
Aanvangstijd: vanaf 09:30 uur ieder half en heel uur.
Duur van de speurtocht ± 1½ uur.
De lessen zijn alle schooldagen van het jaar uit te voeren.
Na de speurtocht is er tijd om de Diergaarde te bezoeken.

KINDERBOEKENWEEK
SLO KERNDOELEN: 40, 41

GROEP 1 EN 2

DATA:
29 AUGUSTUS 2022
T/M 7 JULI 2023

dieren-doe-pad

5 T/M 16 OKTOBER 2022
Leesfeest in
GIGA GROEN Blijdorp,
zie de aparte
flyer.

LESTHEMA:
KENNISMAKING MET
LANDDIEREN EN HUN

Op ‘doe-pad’ langs de dieren in Blijdorp betekent spelend de dieren leren (her)kennen.
Een bezoekje om nog vele keren op terug te komen.

OMGEVING

SLO KERNDOELEN: 40, 41

GROEP 1,2 EN 3

DATA:
29 AUGUSTUS 2022
T/M 7 JULI 2023
LESTHEMA:
KENNISMAKING MET
ZEEDIEREN EN HUN

In vliegende vaart
Nieuwe zeehelden ontpoppen zich tijdens het avonturenpad door het Oceanium.
Het verhaal van Janus wijst de leerlingen de weg langs gevaarlijke haaien, kleurrijke
koralen en mysterieuze hutia’s.

OMGEVING

SLO KERNDOELEN: 40, 41

DATA:
29 AUGUSTUS 2022
T/M 7 JULI 2023
LESTHEMA:
HUIDBEDEKKING

SLO KERNDOELEN: 40, 41

DATA:
29 AUGUSTUS 2022
T/M 7 JULI 2023
LESTHEMA:
VOORTBEWEGING IN HET
WATER

GROEP 3 EN 4

Als je haar maar goed zit
In deze les over vachten ontdekken de leerlingen dat haren niet alleen beschermen tegen
de kou of zon, maar ook een andere functie kunnen hebben. De streepjescode van de zebra
en de manen van een leeuw zijn hier een mooi voorbeeld van.

GROEP 3 EN 4

Schoolzwemmen
Hoe zwemt een haai, kwal of pinguïn? Tijdens deze zwemles op het droge kijken jouw
leerlingen de kunsten af van echte zwemspecialisten. Altijd handig bij hun eigen zwemles.

SLO KERNDOELEN: 40, 41

DATA:
29 AUGUSTUS 2022
T/M 7 JULI 2023
LESTHEMA:
VOORTBEWEGING OP HET
LAND

SLO KERNDOELEN: 40, 41

DATA:
29 AUGUSTUS 2022
T/M 7 JULI 2023
LESTHEMA:
KENNISMAKING MET
HET ZEELEVEN

SLO KERNDOELEN: 40, 41

DATA:
29 AUGUSTUS 2022
T/M 7 JULI 2023
LESTHEMA:
ROOFDIEREN EN
BEDREIGINGEN

SLO KERNDOELEN: 39, 40, 41 ,49

DATA:
29 AUGUSTUS 2022
T/M 7 JULI 2023
LESTHEMA:
MILIEU EN
NATUURBEHOUD

GROEP 5 EN 6

Voortbeweging
Telgangers, springers en slingeraars, zomaar wat kreten uit de les die gaat over voortbeweging. Na een goede voorbereiding op school glijden de leerlingen soepeltjes door de
stof.

GROEP 5 EN 6

Dieptepunten
De leerlingen blijven bij deze les niet alleen aan de oppervlakte, maar bezoeken ook de
verschillende dieptes van de Oceaan. Welke geheimen ontrafelen zij?

GROEP 7 EN 8

Roofdieren en andere jagers
Is iedere jager een roofdier of ligt het toch wat genuanceerder? De leerlingen zoeken het
uit tijdens een ‘rooftocht’ in de dierentuin.

GROEP 7 EN 8

zoo veel plastic
Plastic not fantastic! Een kijkje onder de zeespiegel maakt zichtbaar welke bedreigingen
op de loer liggen voor de bewoners van onze oceanen.

RESERVEREN, VOORWAARDEN EN TOEGANGSPRIJZEN
ONLINE BOEKEN
Reserveer je les(sen) online via
diergaardeblijdorp.nl/
reserveren-schoollessen.
Inschrijven voor lessen is het hele
schooljaar mogelijk. Kies je voor
één of meerdere van deze lessen,
meld je groep dan zo snel
mogelijk aan. Voor vragen bel
je naar telefoonnummer: 0900
1857 (optie 5).

Kapgieren

RESERVERINGSBEVESTIGING
Na je reservering ontvang
je per gereserveerde les een
bevestiging via de mail. Deze
bevestiging is het bewijs van
inschrijving en moet worden
voorgelegd bij de kassa op de
dag van het bezoek.

TOEGANGSPRIJZEN
Voor een educatief bezoek betaal
je € 5,00.
Scholen welke vallen onder de
postcodegebieden 3000 t/m
3089, 3150, 3151, 3181 en 3195
krijgen 50% korting.

EDUCATIEF TARIEF
• Inschrijven voor een les is
verplicht. Toegang is alleen
mogelijk op vertoon van de
reserveringsbevestiging.
• Schoolbezoeken vallen
altijd binnen schooltijden.
• Het tarief is geldig voor
kinderen vanaf 4 jaar.
• Een schoolgroep moet
uit minstens 10 personen
bestaan. Uitzonderingen
in overleg.
• Maximaal 1 begeleider
per 5 kinderen komt
in aanmerking voor
het educatief tarief.
Uitzonderingen in overleg.
• Persoonlijke en/of
gezinsabonnementen
zijn NIET geldig bij een
educatief bezoek.
• Maximale bezoekduur: 4 uur
• Tarieven voor dagbezoek
en schoolreizen vind je op
diergaardeblijdorp.nl

LESMATERIAAL
Informatiemateriaal en
speurbladen voor begeleide
lessen ontvang je NA de
les van de educatiemedewerkers
van Diergaarde Blijdorp.

BEREIKBAARHEID
Je kunt ons bereiken met het
openbaar vervoer of met de
auto. Informatie over route
en openbaar vervoer ontvang
je bij de reserveringsbevestiging. Rotterdamse scholen kunnen ook gebruik maken van
BUZZ010. Kijk voor de mogelijkheden op: buzz010.nl

Jonge tapir

PARKEREN
Diergaarde Blijdorp beschikt
over een parkeerterrein aan de
Oceaniumzijde. Het parkeertarief voor scholen bedraagt
€ 6,00 per auto in 2022. Tarief
2023 zie de site: ‘parkeren
abonnementsvoordelen’.

EDUCATIEF MATERIAAL
Via de afdeling Educatie kun je,
tegen een kleine vergoeding,
ondersteunend materiaal lenen
(bijvoorbeeld schedels en
huiden). Ben je geïnteresseerd
dan kun je ons bereiken via het
algemene telefoonnummer:
0900 1857 (optie 5). Je wordt
dan doorverbonden met
een van onze educatiemedewerkers.

Het materiaal voor doe-hetzelf lessen download je zelf
van onze website. Een link
hiervoor ontvang je bij de
reserveringsbevestiging. Het
materiaal is nodig bij de
voorbereiding op het bezoek
aan Blijdorp.
Passiebloemvlinder

Reuzengoerami

