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Varkensweetjes …
Wist je dat …
je aan het gedrag van onze huidige
varkens kunt zien dat ze familie zijn
van het everzwijn? Enkele voorbeelden:
Wilde zwijnen zijn echte groepsdieren.
Ze vormen een hechte familiegroep.
Binnen die groep is er een welbepaalde
hiërarchie. Leeftijd, grootte en kracht
spelen daarbij een belangrijke rol. Ook
bij ons varken is dat
zo. Zelfs bij jonge biggen kan je opmerken dat na een
paar dagen elke
big steeds aan
dezelfde tepel
drinkt. De
zwakste heeft
daarbij meestal
de laatste keuze.

Wist je dat …
varkens zeer goed kunnen ruiken ? Varkens herkennen
elkaar aan de geur. Het wild
zwijn ruikt bij goede wind een
mens op 300 meter afstand. In
sommige streken gebruikt men
varkens om truffels te zoeken.
Truffels zijn een soort paddestoelen die onder de grond
groeien. Door zijn fijne reuk
kan een varken
die opsporen.

Wist je dat …
varkens hun
eigen territorium
afbakenen? Dat
territorium wordt
afgebakend met
uitwerpselen en
vocht uit een pootklier. Klinkt zeer
eigenaardig, maar jouw
hond plast toch ook tegen elk
boompje en paaltje dat hij tegenkomt. Wel, dat doet hij
ook om zijn gebied af te bakenen. Andere honden kunnen dan ruiken dat ze zich in het gebied van een ander
bevinden. Bij varkens is het ook zo dat ze elkaar herkennen aan de reuk van het vocht uit de pootklier.

Wist je dat …
gekwetste dieren uitgestoten worden ? In
het wild vormen
die immers een
belemmering voor
de groep.
Anderzijds zal een
zeug haar jongen
verdedigen en aarzelt
ze niet om zelf aan te vallen als ze zich bedreigd voelt of als
soortgenoten haar territorium binnendringen.

Wist je dat …
varkens modderbaden nodig hebben ? Varkens
hebben daar verschillende redenen voor. Als wij
het te warm krijgen, beginnen we te zweten
waardoor ons lichaam afkoelt. Varkens kunnen
niet zweten, daarom rollen ze door de modder en
zoeken zo verkoeling. Bovendien beschermt die
modderlaag hen tegen vliegen, muggen en parasieten. Hun huid moeten
ze regelmatig reinigen. Niet door een
bad of douche te nemen zoals jij,
maar door te schuren tegen
bomen of muren. Tevens poetsen ze elkaar op plaatsen waar
ze zelf niet goed bij kunnen.
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Wist je dat …
varkens niet goed zien ? Als je hun
kleine kraaloogjes ziet, kijk je daar
waarschijnlijk niet
van op.
Bovendien zijn
varkens ook
kleurenblind.
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Wist je dat …
varkens zeer nieuwsgierig zijn ? Ze
gaan hun omgeving onderzoeken door
te snuffelen, in de grond te wroeten en
te ruiken. Boeren die scharrelvarkens
hebben en willen voorkomen dat het
hele erf wordt omgewoeld, doen een
metalen ring door
de neus van
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Wist je dat …
varkens een goed geheugen
hebben en zeer verstandig
zijn? Ze kunnen op het
gebied van geheugen en
intelligentie best wedijveren met een hond.
Ook hebben ze een zeer
goed ontwikkeld tijdsbesef. Je moet rond
etenstijd maar eens in de
buurt van een varkensbedrijf komen. Als varkenshouder probeer je best niet te
laat te komen, want anders word
je op een oorverdovend gekrijs onthaald. Soms is dat gekrijs zo luid dat dit het
gehoor kan beschadigen.

het

Wist je dat …
varkens propere dieren zijn ?
Ze zullen immers al het mogelijke
doen om hun slaapplaats droog en
proper te houden. Hun behoefte zullen ze, zo mogelijk, op een andere
plaats doen.

Wist je dat …
varkens behoorlijk goed horen ?
Ze horen het knappen van een
takje tot op 50 meter afstand.

Wist je dat …
varkens goed kunnen
zwemmen ? Om eilanden te bevolken hebben ze vele kilometers weten te overbruggen. In een
boek, daterend van
voor Christus, botsen we zelfs op deze
anekdote…Een bende
zeerovers overviel op
een nacht een eiland
en nam een kudde
varkens mee. De volgende dag, reeds op volle zee, hoorden de varkens de hoorngeluiden
van de varkenshoeders en ze renden
allemaal naar de richting van het geluid. Het schip kapseisde en
zonk. De bemanning verdronk maar de varkens bereikten, zwemmend, hun baasjes op het strand.

Wist je dat …
varkens met elkaar praten ? Inderdaad,
varkens hebben een eigen soort taal.
Die bestaat uit wel 26 knorgeluiden.
Daarmee geven ze aan in welke stemming ze verkeren en kunnen
ze boodschappen aan
elkaar doorgeven. Met
wetenschappelijke
proeven is men er
zelfs in geslaagd
varkens te laten
reageren op bepaalde melodieën.

Wist je dat …
varkens heel gevoelig
zijn ? Varkens die
goed behandeld
worden presteren
beter en groeien
vlugger. Ze houden
ervan om achter hun
oren gekrabd te worden.
Varkens die men in huis
houdt gaan zich hechten aan hun baasje.
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Varkensweetjes …
1. Rijmen met zwijnen ...
Twee zwijnen belden vol jolijt de redactie van de Tijd.
De redacteur sprak afgemeten:
“Pardon meneer, wat wilt u weten?”
“De tijd”, sprak toen het leukste zwijn,
“en dat we toffe jongens zijn”.
(Kees Stip)
Kan je zelf ook zo n leuke anekdote verzinnen over varkens ?
Volgende woorden kunnen er in voorkomen: gezond , rond, zout, oud, ...
Let op het rijmschema ! A-A-B-B-C-C

2. Varkens leren tekenen
Stippellijnen moeten weggegomd worden.
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Varkensweetjes …
1. Zo praten echte varkens!
Introductie voor leerkrachten
Zoals jullie al weten, spreken varkens met elkaar aan de hand van knorgeluiden. Ze hebben een eigen taal die bestaat uit 26
verschillende “knorren”.
Samen met een klasgenoot ga jij nu eens in de huid van een varken kruipen. Je kiest een onderwerp en je praat daarover met
elkaar zoals echte varkens doen. Je mag dus enkel maar knorren en het zal belangrijk zijn dat je voldoende stemafwisseling
gebruikt. Ook je gevoel moet je er duidelijk inleggen.
P.S. De echte padvinders onder jullie hebben misschien al opgemerkt dat ons alfabet ook uit 26 lettertekens bestaat. Met behulp
van “morse-knorren” is het dus mogelijk om op die manier ook met elkaar te praten. Probeer dit maar eens!

2. Wie lijkt er op een varken?
Varkens bezitten heel wat eigenschappen. Ze zijn niet alleen verstandig maar hebben ook vaak rare gedragingen.
Laat de leerlingen ze nog eens allemaal opsommen en voor elke eigenschap of gedrag een dier zoeken dat ook iets dergelijks doet.
Oplossing:
- zeer proper zijn:
- territorium afbakenen:
- aan baasje hechten:
- graag achter de oren krabben:
- modderbad nemen:
- kunnen zwemmen:
- praten in eigen taal:
- goed horen:
- goed geheugen:
- tegen muren krabben:
- goed ruiken:
- nieuwsgierig zijn:

kat, aap
hond, leeuw, kater
hond
hond, kat, aap
olifant, nijlpaard
paard, hond, leeuw
vogels, dolfijnen
hond, kat
olifant, hond
olifant, giraf
konijn
hond

3. Varkens horen goed.
Een varken hoort tot op 50 m een takje knappen.
Om dat wat te verduidelijken doen we een aantal proefjes met de leerlingen.
Wat horen de leerlingen wel, wat horen ze niet.
Breken van een takje: op 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m
Praten: op 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m
Radio die zacht speelt: op 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m

4. Varkens kunnen zeer goed ruiken
Een varken ruikt de truffels die onder de grond zitten.
Kunnen de leerlingen een stukje zeep ontdekken dat verstopt zit in één van de vier potjes aarde ?

5. Babe, een varkentje apart.
Bekijk met de klas de film Babe. Geef de leerlingen vooraf de opdracht om de weetjes uit de tekst die ze herkennen in de film op
te schrijven.

4.4 Veeteelt

