Beste ouders,
Ondanks de crisis fluiten de vogels er vrolijk op los. Ga eens met de kinderen extra vroeg naar
buiten en luister naar de vogels in het park of de achtertuin of zet je raam open.
We delen via een aantal lessen graag tips om samen met uw kind aan de slag te gaan met het
thema vogels:
•
•

Tips voor buiten: Wat doen de vogels nu?
Tips voor binnen: Vogels rond mijn huis, Beleef de lente - vogels en nesten

We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen!
Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC

- de natuur buiten -

Wat doen de vogels nu?

Locatie
Buiten, rondom je huis

Hoor jij ‘s morgens ook de vogels zingen? Mooi hè?!
Wat zijn ze aan het doen? Zoek de vogels eens op, als je naar buiten mag.

Nodig
Internet

Leerdoelen
•
•
•

Ik weet welke soorten vogels in mijn buurt voorkomen.
Ik kan een tijdje naar een vogel kijken.
Ik kan het gedrag van de vogel nadoen of erover vertellen.

Eerst zoek je op welke vogels in de buurt van jouw huis voorkomen. Daarna
ga je naar buiten, op zoek naar vogels en kijk je wat ze doen. Je kunt ook
het filmpje hieronder bekijken.

Doen

Fimpje vogels buiten

1. Ga naar vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin en vul je postcode in.
Welke 10 vogels komen in jouw straat voor?
2. Oefen de namen van de vogels: zeg samen de naam hardop en wat
je opvalt aan de vogel. Bijvoorbeeld: ‘koolmees: zwarte kop, gele
buik, zwarte stropdas’. Oefen zo veel vogels als je in 5 minuten kunt
onthouden.
3. Ga nu naar buiten en kijk goed om je heen. Gebruik ook je oren.
a. Zie je vogels?
b. Herken je de vogel? Welke soort is het denk je?
4. Kijk een tijdje naar één vogel.
a. Wat doet de vogel?
b. Kun je de vogel nadoen?
c. Vertel elkaar wat de vogel doet.
5. Vertel je juf of meester over de vogels die je zag.

Extra informatie: word een vogelvriend
Wil je de vogels in jouw buurt helpen? Meld je dan
aan op de website Mijn vogeltuin voor tips over hoe je
het de vogels in jouw buurt nog meer naar de zin kunt
maken. Voer de tips uit. Misschien word je wel echte
vriendjes met de vogels!
Klik op het plaatje voor de link

- de natuur binnen -

De vogels rond mijn huis

Locatie
Thuis, vanuit je raam

Vogels wonen overal, ook bij jou in de buurt. Zie jij ze wel eens?
Hoor jij ze wel eens? Welke vogels zouden het zijn? Vandaag gaan we dat onderzoeken.

Nodig
Vogelzoekkaart

Leerdoelen
• Ik leer vogels rondom mijn huis herkennen aan hun uiterlijk en geluid.

Tip: deze opdracht kun je het beste aan het begin van de ochtend doen.
Je zou er zelfs vanuit je bed al aan kunnen beginnen!
Je kunt ook het filmpje hieronder bekijken.

Doen

1. Maak een gemakkelijk plekje voor jezelf bij het raam
a. Waar je een tijdje rustig kan zitten en naar buiten kan kijken.
b. Waar je uitzicht hebt op natuur: bomen, struiken, gras, water,
lucht, enz.
c. Zet het raam een beetje open.
2. Luister goed, hoor je vogels?
a. Hoe zou jij het geluid noemen? Bijvoorbeeld tjilpen, zingen, fluiten,
roepen, krijsen, klepperen, koeren, enz.
b. Vind je het geluid mooi?
c. Hoor je deze vogelgeluiden vaker?
d. Probeer het geluid te onthouden.
e. Kun je het geluid nadoen? Probeer maar!
3. Kijk naar buiten. Zie je vogels?
a. Blijf een poosje kijken. Als je een vogel ziet, kijk je goed hoe hij
eruit ziet.
b. Let op de kleur van zijn kop, vleugels, poten en snavel.
c. Weet je welke soort vogel het is? Gebruik de herkenningskaart op
de volgende bladzijde en zoek de naam op. Je mag de vogel ook
een zelfbedachte naam geven!
4. Laat aan je meester of juf weten welke vogels jij gehoord en gezien
hebt rondom jouw huis. Je mag er ook een tekening van maken.
ps: Waren er geen vogels te horen of te zien? Probeer het dan later nog
eens!

Fimpje Vogels binnen

Extra informatie voor thuis Klik op het plaatjes voor het liedje uit
hoelahoep en Vogels om het huis

Vogelzoekkaart

De Nationale Tuinvogeltelling

Tel gedurende een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon. Kijk voor alle spelregels op www.tuinvogeltelling.nl. Geef daar uw telling
door in het weekend van de Nationale Tuinvogeltelling. © Vogelbescherming Nederland

- de natuur binnen -

Locatie
Thuis

Beleef de lente
‘In mei leggen alle vogels een ei’, wordt vaak gezegd. Maar eerst zoeken vogels
een vriendje of vriendinnetje en maken ze een nest. Wist je dat je bij sommige vogels via
een camera in hun nest kunt kijken?

Nodig
Internet

Leerdoelen
• Ik ervaar van dichtbij hoe vogels broeden.
• Ik onderzoek de vogel en het nest door goed te kijken
• Ik oefen het stellen en beantwoorden van onderzoeksvragen

Je gaat straks via een camera een vogel en het nest bekijken. Eerst bedenk
je wat je over de vogel en het nest wilt weten. Door goed te kijken, vind je
antwoord op je vragen.
1. Van welke vogel zou jij het nest willen zien? Kies er hieronder eentje uit.
(Je kunt later ook nog een tweede of derde kiezen als je dat leuk vindt.)
2. Wat zou je over de vogel en het nest willen weten? Schrijf dit op.
Bijvoorbeeld:

Doen

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Waar is het nest?
Wat heeft de vogel gebruikt om het nest te bouwen?
Heeft de vogel al eieren gelegd? Hoeveel?
Wat doet de vogel?
Hoe komt de vogel op het nest aan eten?
Doen het mannetje en vrouwtje alles samen? Of hebben ze de
taken verdeeld?
g. Zijn er jongen? Hebben de jongen al veren? Wat eten ze?

3. Klik op een plaatje hieronder om naar de webcam te gaan. Kijk een tijdje
goed naar de vogel en het nest. Kun je nu je eigen vragen beantwoorden?

Bron afbeeldingen: beleefdelente.nl

Extra informatie voor thuis
Klik op het plaatjes voor Huisjeboompje-beestje

