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China 
Expressie les de Panda   

Inleiding 

In deze les leren de kinderen van alles over de pandabeer. Ze leren waarom 

deze dieren in China wonen, en dat wij er ook zelfs wat in Nederland 

hebben. Ook maken de kinderen een pandabeer. Deze les kan het beste 

worden ingezet tijdens een speel/werk uur van de leerlingen. 

 

Doelstellingen 

De kinderen weten hoe een reuzenpanda er uit ziet. 

De kinderen weten waarom de reuzenpanda in China leeft.  

De kinderen weten waarom er ook reuzenpanda’s in Nederland zijn.  

 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 1/2 

 

Vakken en Kerndoelen 

Kerndoel 40 

De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en 

dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun 

leefomgeving. 

 

Kerndoel 54 

De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, 

om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te 

communiceren. 

 

Kerndoel 55 

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

Informatie 

De panda is een dier dat heel erg zeldzaam is. Momenteel komen ze in het 

wild alleen maar voor in de bamboebossen van centraal-China. Hier leven 

de dieren van bamboe, het voedsel dat ze eten, ze eten tussen de 10 en 60 

kilo bamboe per dag.  

 

Panda’s kunnen in het wild zo’n 20 jaar oud worden en in gevangenschap 

worden ze vaak ouder, tot wel 37 jaar. In Nederland leven ook 

reuzenpanda’s, die leven in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Onlangs 

hebben deze panda’s een babypanda gekregen.  

 

Colofon 

 

Pandaberen 

 

Les voor groep 

1/2 

 

Duur les 40 

minuten 

 

Aardrijkskunde 

Biologie 

 

 



  

Lesidee 

Introductie 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2320805-schattig-duitse-pandatweeling-voor-het-

eerst-buiten.html 

Laat met het bovenstaande een video zien over de reuzenpanda’s  

 

Inleiding  

Naar aanleiding van het filmpje kunnen de volgende vragen aan de 

kinderen worden gesteld: 

- Hoe heten de dieren die je in het filmpje ziet? 

- Waar komen de dieren vandaan? 

- Waarom is de naam van de dieren zo lastig voor de verzorgers 

van de dieren? 

Kern 

U kunt ervoor kiezen om de video nog een keer te kijken met de 

kinderen zodat ze zich beter kunnen richten op de vragen die u gaat 

stellen. 

 

U vraagt naar het uiterlijk van de panda: Hoe ziet de panda eruit? Hoe 

voelt de panda aan? Is de panda groot of klein? Als u een knuffel van een 
panda heeft is deze ook heel geschikt om deze te laten zien.  

 

Leg uit dat de kinderen ook een panda gaan knutselen. Leg de stappen van 

te voren goed uit aan de kinderen zodat de kinderen dit werkje 

zelfstandig kunnen maken.  

1. Met een plastic vorkje stempel je afdrukken vanuit het midden, 

begin in het midden en vorm daar telkens een cirkel omheen. 

Gebruik de verf niet te dik, dan droogt het werkje sneller! 

2. Laat de kinderen ook: 

- 2 zwarte cirkels en 2 witte cirkels (ogen) uitknippen 

- Zwarte oren uitknippen 

- Van zwart papier een snuit uitknippen 

Voor kinderen van groep 1 kunnen er lijnen worden getekend, 

kinderen van groep 2 kunnen dit zelfstandig doen zonder hulplijnen. 

Doe dit wel altijd eerst voor. 

3. Laat de kinderen naar aanleiding van het voorbeeld de oren, ogen 

en mond plakken op de geverfde cirkel. Dit kan het beste een dag 

later, of op een ander dagdeel gedaan worden als de verf droog is.  

 

Afsluiting 

Hang de werkjes op aan een wand of aan een lijn in de klas. Samen met de 

kinderen kan er gereflecteerd worden op het werkje.  

 

Vertel aan de kinderen dat het heel bijzonder is dat er nu zoveel panda’s 

in de klas zijn omdat er in Nederland maar 3 panda’s zijn in het 

Ouwehand Dierenpark. Bekijk de livestream van de panda’s u kunt op de 

website een link opvragen. De website staat bij de overige informatie van 

deze les vermeld.  

 

Tip:  

Om het werkje te 

omlijsten kunt u 

bamboestengels aan 

de boven en 

onderkant 

bevestigen.  
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Voorbeeld van het werkje 
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Tijdsplanning 

 

 

 

 

 

 

Materialen 

Introductie 

- Digibord  

Inleiding 

- Digibord   

Kern   

- Pandaknuffel/plaat (optioneel) 

- Groen A4 papier, voor elke leerling 1 

- Witte verf 

- Plastic vorkjes 
- Scharen 

- Zwart papier 

- Wit papier 

- Sjablonen, te vinden in de bijlage (optioneel voor wat jongere kinderen) 

- Schorten   

Afsluiting   

 

Bronnen 

Schattig: Duitse pandatweeling voor het eerst buiten. (2020, 29 januari). Geraadpleegd op 

22 december 2020, van https://jeugdjournaal.nl/artikel/2320805-schattig-duitse-

pandatweeling-voor-het-eerst-buiten.htm 

Fan Xing voor het eerst zichtbaar!🐼. (2020, 19 november). [Videobestand]. 

Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=qto8PWCwJA 

 

Verdieping/meer informatie 

Voor meer informatie kunt u het verdiepingsdocument bekijken wat te vinden is via 

de volgende link:https://www.chinaindeles.nl/wp-

content/uploads/sites/2/2019/08/Fysisch-Verdiepingsdocument-De-reuzenpanda.pdf 

 

Leuke filmpjes over de panda’s in Nederland zijn ook te vinden op de website van het 

Ouwehands dierenpark: 

 

Live meekijken in de pandaverblijven: https://www.ouwehand.nl/nl/webcams 

Ook zijn er allerlei leuke en leerzame afleveringen van het pandajournaal waarin de 

jonge panda wordt gevolgd: https://www.ouwehand.nl/nl/ontdekken/ouwehands-

pandajournaal 
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Introductie 5 min  

Inleiding     5 min  

Kern          30 min   

Afsluiting    5 min  
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