
handleiding voor de leerkracht bij de leskist:



Jop vindt een veer

1. Inhoud van de leskist

Map met:
 - handleiding voor de leerkracht van oeroeboeroe, educatieve projecten
 - submap ‘introductieles’ met: 
  • verhaal ‘jop vindt een veer’ 
  • Werkblad ‘jop vindt een veer’
 - submap ‘vogel-doe-kaarten’met: 
  • 11 ‘vogel-doe-kaarten’ 
  • Werkblad ‘Fantasiedieren’ 
  • Werkblad ‘Waar leef ik?’ 
  • Werkblad ‘Paartjes maken’ 
  • Werkblad ‘oei... ik groei!’
 - submap ‘verwerkingsles’ met: 
  • knipblad ‘de tuin van buurvrouw anne’ 
  • Plakblad ‘de tuin van buurvrouw anne’ 
   (beschikbaar in a4 en a3-formaat) 
  • Werkblad ‘Wat hoort bij mij?’
 - cd met handleiding, doe-kaarten en werkbladen
vogelzoekkaart
16 memorieplaten van 8 verschillende vogels: 
 - eend 
 - zwaluw 
 - reiger 
 - merel 
 - huismus 
 - ekster 
 - duif 
 - koolmees
imitatie merel in vitrine
bakje met veren
4 zandstempels ‘vogelsporen’
groeipuzzel 
cd met 8 vogelgeluiden
‘oog en oor’ dobbelsteen
vogelnest in transparante box
voederhuisje
vogel met jong en 2 eieren in houten kratje
boeken:  
 - vogel Piet – (isbn 90 564707 87) 
 - kijken naar vogels – (isbn 90 5878 024 4) 
 - in het nest – (isbn 90 5457 293 0)
knuffels:
 - eend 
 - zwaluw 
 - reiger 
 - merel 
 - huismus 
 - ekster 
 - duif 
 - koolmees
kleed (te gebruiken als ondergrond voor dobbelen en memoriespel)
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2. Inleiding

de leskist ‘jop vindt een veer’ is ontwikkeld door oeroeboeroe, educatieve projecten, voor de groepen 1, 
2 en 3 van het basisonderwijs. aan de hand van de uitgewerkte lessen in deze leskist kan de docent aan de 
slag met het onderwerp ‘vogels’. door middel van een verhaal en een memoriespel worden de leerlingen 
nieuwsgierig gemaakt naar de vogels uit de eigen omgeving. 

3. Leerdoelen

–  leerlingen weten wat een vogel is en kunnen kenmerken van een vogel benoemen;
–  leerlingen hebben kennis gemaakt met 8 vogels uit de eigen omgeving;
–  leerlingen kennen de levenscyclus van een vogel.

4. Opbouw van de lessen

Programma Onderdelen Tijd

4.1 introductie
verhaal ‘jop vindt een veer’•	
Memoriespel•	
Werkblad  ‘jop vindt een veer’•	

15 min.•	
20 min.•	
15 min.•	

4.2 lessenserie 11 ‘vogel-doe-kaarten’•	 30 – 200 min.•	

4.3 verwerking
knip- en plakblad ‘de tuin van •	

buurvrouw anne’
30 min•	

4.4 afsluiting
 heel wat te vertellen; een •	
presentatie voor de ouders.

30 -120 min.•	

4.1 Introductie (+/- 30 minuten)

Voorbereiding voor de leerkracht:
lees het verhaal ‘jop vindt een veer’ uit de map ‘introductieles’ in de leskist. 
Pak de veer uit de leskist
Pak de 16 memorieplaten uit de leskist 
kopieer voor elke leerling werkblad 1 ‘jop vindt een veer’. 
Zet voor elke leerling kleurpotloden klaar.

Jop vindt een veer
lees het verhaal ‘jop vindt een veer’ voor aan de leerlingen. 
geef de veer uit de leskist door aan de leerlingen. vraag de leerlingen of zij wel eens een veer hebben ge-
vonden. laat ze net als jop goed kijken en voelen. kriebelt de veer net zoals de veer van jop? Wat gebeurt 
er wanneer je de veer in de lucht gooit? 
vertel de leerlingen dat jop in de tuin van buurvrouw anne een heleboel vogels is tegen gekomen. de 
leerlingen gaan nu zelf ook op zoek naar vogels. dit doen ze door middel van een memoriespel.
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Het memoriespel
schud de 16 kaarten van het memoriespel door elkaar. leg de kaarten met de afbeelding naar de grond in 
de kring. laat nu de leerlingen om beurten een tweetal kaarten omdraaien. Wanneer twee dezelfde afbeel-
dingen worden omgedraaid mag de leerling de kaarten voor zich neerleggen. de beurt gaat daarna door. 
ook wanneer niet twee dezelfde kaarten worden omgedraaid gaat de beurt door. 
Wanneer alle paren van het memoriespel bij elkaar zijn gezocht is het spel ten einde. U kunt samen met de 
leerlingen kijken welke vogels er in het memoriespel voorkomen. kennen de leerlingen de namen van de 
vogels? Wie heeft deze vogels wel eens gezien? kom je de vogels tegen in je tuin of ergens anders? Wat 
weten de leerlingen nog meer te vertellen over vogels? 

Lessuggestie: 
Wanneer u de leerlingen naar eigen kennis over vogels vraagt kunt u deze in beeld brengen door een 
woord/beeld-spin te maken. schrijf op het midden van een groot vel of het bord, het woord ‘vogels’. 
alles wat de leerlingen weten en/of associëren schrijft u daar omheen. Maak een kleine tekening om het 
geschrevene te verduidelijken. 

vertel de leerlingen dat zij de komende tijd meer te weten zullen gaan komen over vogels. 

Werkblad 1 ‘Jop vindt een veer’
deel aan elke leerling werkblad ‘jop vindt een veer’ uit. 
ter verwerking van de introductieles kleuren de leerlingen het werkblad. 

4.2 Lessenserie

Voorbereiding voor de leerkracht
lees de 11 ‘vogel-doe-kaarten’ door en kies welke kaarten u wilt uitvoeren.
verzamel de benodigde materialen uit de leskist.
verzamel zelf aanvullende materialen. 
indien gewenst, regel extra begeleiding voor de buitenactiviteiten.

Vogel-doe-kaarten
in de leskist vindt u een map met 11 ‘vogel-doe-kaarten’. op elke kaart is een activiteit omschreven die u 
samen met uw leerlingen kunt uitvoeren. door de activiteiten te doen ontdekken de leerlingen van alles 
over het leven van een vogel. de ‘vogel-doe-kaarten’ zijn verdeeld in vier verschillende kleuren. 
de kleur geeft de soort activiteit aan:
groen  –   buitenactiviteit
blauw –   Werkblad
oranje –   creatief 
rood –   spel

U kunt zelf een keuze maken welke en wanneer u de activiteiten uitvoert. U kunt bijvoorbeeld elke dag of 
elk dagdeel samen met de leerlingen een kaart kiezen. 
in het onderstaande schema staat de tijdsinvestering per ‘vogel-doe-kaart’ en welke materialen u nodig 
heeft. 
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Vogel-doe-kaart
Tijd
in min.

Materialen uit leskist
Materialen zelf 
verzamelen 

kijk en luister 
wandeling

45 
–  ‘oog en oor’ 

dobbelsteen
– Memorie

vogels voeren 30 brood

bouw van een 
vogel

30
–  imitatie vogel 
– Werkblad
  ‘Fantasiedieren’

kleurpotloden

Waar leef ik? 15 
–  Werkblad ‘Waar leef 

ik?’
kleurpotloden

Paartjes maken 15
–  Werkblad ‘Paartjes 

maken’
– boeken

kleurpotloden

oei... ik groei! 15
–  Werkblad 
  ‘oei... ik groei!’ 
– groeipuzzel

kleurpotloden

vogelnestje 60 nest in vitrine

– klei
–  divers 

knutselmateriaal: 
zoals takjes, stro, 
wol,gras, mos,etc.  

voederhuisje 
maken

60 voederhuisje

– doppinda’s
– draad
– Prikpennen
– Prikmatten
– grote naalden

verenschilderij 60 bakje met veren

–  veren om mee te 
schilderen

–  kwasten
– verf
–  a3 stevig wit 

papier

van klein naar 
groot

15 Memoriespel

sporen in het 
zand

15 Zandstempels
–  Zandtafel of 

zandbak

Lessuggestie:
richt met de materialen uit de leskist een vogelhoek of –tafel in. leerlingen kunnen deze plek tijdens het 
project gebruiken om informatie op te doen. de gemaakte werkjes kunnen toegevoegd worden aan de 
tafel. 
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4.3 Verwerking

ter verwerking kunt u de leerlingen twee opdrachten laten maken. de werkbladen vindt u in de map ‘ver-
werking’ in de leskist.  

De tuin van buurvrouw Anne
op het knipblad staan de 8 vogels van het memoriespel. de leerlingen kleuren de vogels in en prikken/
knippen deze uit. de uitgeprikte of uitgeknipte vogels plakken de leerlingen op het plakblad (keuze tussen 
a4 of a3 formaat). kunnen de leerlingen bedenken waar de vogels zich het beste thuis voelen? het plak-
blad kan verder worden ingekleurd. 

Wat hoort bij mij? 
leerlingen kunnen kenmerken van een vogel benoemen. Ze weten dat een vogel een snavel, vleugels en 
veren heeft. daarnaast weten ze dat een vogel een nest bouwt en eieren legt. Met dit werkblad sorteren 
ze nogmaals de onderdelen die bij een vogel horen. 
op het werkblad staan verschillende voorwerpen die wel of niet bij een vogel horen. alle voorwerpen die 
wél bij een vogel horen, worden gekleurd. 

4.4 Afsluiting

Heel wat te vertellen
de leerlingen hebben door het memoriespel kennis gemaakt met verschillende vogels uit de eigen omge-
ving. door het uitvoeren van de ‘vogel-doe-kaarten’ zijn ze te weten gekomen hoe vogels leven, waar ze 
leven en welke bijzondere eigenschappen een vogel heeft. het verhaal van jop eindigt wanneer hij zijn 
ouders gaat vertellen wat hij allemaal te weten is gekomen. dit vormt een prima aanleiding om samen met 
de leerlingen een presentatie te maken van alles wat zij tijdens het project hebben geleerd voor de eigen 
vaders en moeders. natuurlijk worden de ouders tot slot uitgenodigd om alle werkjes te komen bekijken. 
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Bijlage: het verhaal ‘Jop vindt een veer’

Jop vindt een veer
vandaag is het woensdag en vanmiddag is jop vrij. vanochtend moest jop naar school, maar om twaalf 
uur kwam buurvrouw anne hem ophalen. op woensdagmiddag is jop altijd bij buurvrouw anne. jops’ 
papa en mama moeten allebei werken en zijn dan niet thuis. jop vindt het wel gezellig bij buurvrouw 
anne. samen eten ze eerst een broodje. jop heeft vanmiddag een lekker broodje hagelslag gegeten en ook 
nog een groot glas melk leeggedronken. samen hebben ze de tafel afgeruimd en nu is buurvrouw anne 
aan het afwassen. jop hoeft niet te helpen, maar mag in de tuin spelen. 

buurvrouw anne heeft een hele grote tuin, veel groter dan die van papa en mama. het is mooi weer, dus 
heeft jop zijn jas uitgetrokken. in de tuin ziet jop de bal en zijn fiets. ‘Waar zal ik eens mee gaan spelen?’, 
denkt jop. als hij gaat fietsen, moet hij buiten op de stoep. daar heeft jop geen zin in, hij wil liever in de 
tuin blijven. Met de bal spelen is ook leuk, maar dan moet hij op buurvrouw anne wachten om de bal over 
te gooien of te voetballen. terwijl jop nadenkt hoort hij in de struiken een vrolijk geluidje. 

‘tjilp….trrrrrr...tjilp…trrrrr… tjilp’. ‘hé, wat is dat’, denkt jop. hij rent naar de struik en plots vliegt er iets 
weg. jop slaat van schrik zijn handen voor zijn ogen. oei.. wat was dat? als jop weer durft te kijken ziet hij 
heel langzaam iets naar beneden dwarrelen. het lijkt wel een takje, maar het is heel licht en het heeft ook 
allerlei kleuren. dan valt het rare takje op de grond. jop pakt het op en voelt er aan, het voelt heel zacht. 
hij bekijkt het takje goed en ziet dat er een soort haartjes aan zitten. is het misschien van de struik? 

buurvrouw anne is klaar met afwassen en loopt de tuin in. daar ziet ze jop zitten. ‘dag jop, wat heb jij 
voor moois gevonden?’ jop laat het rare takje aan buurvrouw anne zien. ‘Wat een prachtige veer’, zegt 
buurvrouw anne. ‘een veer?’, vraagt jop; ‘is dit een veer?’ ‘ja’, zegt buurvrouw anne; ‘een veer van een 
vogeltje. hij heeft vast losgelaten toen hij wegvloog’. buurvrouw anne strijkt de veer langs jop zijn wang, 
oei dat kriebelt! 

buurvrouw anne gaat naast jop op het gras zitten en vertelt dat vogels geen haren, maar veren hebben. 
de veren zorgen ervoor dat een vogel kan vliegen. ‘oooh’, zegt jop ‘dat is knap!’. jop vraagt aan buur-
vrouw anne hoe de vogel er uit ziet. ‘tja’, zegt buurvrouw anne; ‘je hebt heel veel verschillende soorten 
vogels. Maar als we hier stilletjes in de tuin blijven zitten, dan komen er vast wel weer een paar in de struik 
zitten. We kunnen ze dan goed bekijken’. jop en buurvrouw anne blijven de rest van de middag heel stil. 
er komen heel wat mooie vogeltjes voorbij. de één nog mooier dan de ander. grote en kleine. af en toe 
fluistert buurvrouw anne iets bij jop in zijn oor. hij vindt de vogeltjes zo mooi! 
 
al gauw is de middag om en komen papa en mama weer thuis. jop neemt zijn mooie, gevonden veer mee. 
hij heeft papa en mama nu heel wat te vertellen!


