
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: Vogelgeluiden
• Tips voor binnen: Vogelvoederhuisje maken, Beleef de lente
• Extra opdracht: Woordzoeker

We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen! 

Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC



- de natuur buiten - 

Vogelgeluiden

Vogels zingen in de lente heel veel. Misschien hoor je ze zelfs wel 
‘s ochtends als je nog in bed ligt! Ze zingen om een vriendje of vriendinnetje te 
vinden of om te vertellen dat de boom waar ze zitten al bezet is. Vogels kijken doe 
je eerst met je oren en dan pas met je ogen. 

Leerdoelen 

• Ik weet welke soorten vogels in mijn buurt voorkomen. 
• Ik kan een tijdje naar een vogel kijken. 

Locatie  
Natuur in de wijk
  
Nodig
• Je oren en ogen 

Pen 
• Papier
• Vogelzoekkaart

Doen

Binnen

Schrijf de vragen hieronder over op een papier. 
• Hoeveel vogels denk je dat je hoort? 
• Welke geluiden hoor je nog meer? 
• Vogels kunnen verschillende geluiden maken. Hoe zou jij het geluid 

noemen? Bijvoorbeeld tjilpen, zingen, fluiten, roepen, krijsen, klepper-
en, koeren, enz. 

• Vind je het geluid mooi? 
• Hoor je deze vogelgeluiden vaker? 

Buiten

1. Ga naar buiten en neem pen en papier mee.  
a.    Zoek een stukje natuur bij jou in de buurt.  
b.    Ga het liefst ‘s ochtends want dan zingen de vogels op hun mooist! 

2. Als je een mooi plekje hebt gevonden waar je vogels hoort zingen, blijf 
daar dan staan of zitten. 

3. Luister nu goed! Beantwoord de vragen die je hebt opgeschreven. 
4. Blijf een poosje kijken. Als je een vogel ziet, kijk dan goed hoe hij eruit 

ziet.  
a.    Let op de kleur van de kop, vleugels, poten en snavel.  
b.    Weet je welke soort vogel het is? Gebruik de zoekkaart op  
        de volgende bladzijde en zoek de naam op. Je mag de vogel ook  
        een zelfbedachte naam geven! 

binnen 

Nu je buiten naar vogels hebt geluisterd en ze hebt gezien, kan je met de 
antwoorden die je hebt een tekening of gedicht maken. Stuur deze 
tekening of je gedicht naar je meester of juf

Fimpje Vogels -buiten

Je kunt ook het filmpje Vogels -buiten kijken.

https://assets.vogelbescherming.nl/docs/c9f893fb-55b7-4d7c-87b6-7fe0626bbd3a.pdf#_ga=2.52380329.1808758272.1585307803-1833776241.1585307803
https://vimeo.com/405772796/a101e0a978


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 Nationale Tuinvogeltelling

Vogelzoekkaart

https://assets.vogelbescherming.nl/docs/c9f893fb-55b7-4d7c-87b6-7fe0626bbd3a.pdf#_ga=2.52380329.1808758272.1585307803-1833776241.1585307803


- de natuur binnen - 

Vogelvoederhuisje maken  

Om vogels goed te kunnen bekijken, kun je ze lokken met wat voedsel. 
Hiervoor gebruik je een vogelvoederhuisje. Zo’n huisje hoef je niet te kopen, 
maar kun je gewoon thuis maken. 

Let op! Vogels mogen geen brood of gekookt eten! Als ze dit te vaak eten kunnen 
ze heel ziek worden en zelfs doodgaan. Wat kun je dan wel voeren? Het beste zijn 
meelwormen en 4-seizoenen vogelvoer, maar je kan ook fruit geven, ongebrande 
en ongezouten noten of zaden (geen gezouten zonnebloempitten). 

Leerdoelen
• Je leert wat je vogels mag voeren. 
• Je leert welke vogels in je buurt voorkomen. 
• Je leert hoe je zelf met afval iets nieuws kan maken. 

Locatie  
Thuis op het balkon of in de 
tuin
  
Nodig
• Leeg melkpak (mag ook 

een ander pak zijn met 
hetzelfde formaat) 

• Schaar 
• Viltstiften of verf 
• Touwtje 
• Vogelvoer (zaden 

speciaal voor vogels, 
konijnenvoer mag ook) 

• Een plek om het huisje 
buiten op te hangen 

Extra informatie voor thuis 

Klik op het plaatjes voor Vogels 
om het huis

 

Doen

1. Spoel het melkpak goed schoon met heet water. 
2. Knip aan elke kant van het pak een vierkant uit (hier kan je wat hulp bij 

vragen). 
3. Teken, kleur, schilder de buitenkant zoals jij wilt. 
4. Prik een gaatje aan de bovenkant van het pak en doe het touwtje er-

doorheen. 
5. Vul de bodem met vogelvoer: zaadjes, meelwormen. 
6. Hang je voederhuisje buiten op. 
7. Nu maar wachten tot de vogels komen! Soms heb je wat geduld nodig 

omdat ze nog niet weten dat er voedsel buiten ligt. Het kan een paar 
dagen duren. 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-vogels-om-het-huis/#q=vogels


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 Nationale Tuinvogeltelling

Heb je vogels bij je voederhuisje gezien? Gebruik deze Vogelzoekkaart om er achter te komen welke soort het is.
Je kunt zelfs bijhouden hoeveel soorten je gezien hebt.  

https://assets.vogelbescherming.nl/docs/c9f893fb-55b7-4d7c-87b6-7fe0626bbd3a.pdf#_ga=2.52380329.1808758272.1585307803-1833776241.1585307803


-3-
Prik het stokje

-3-
Schilder, kleur, teken

-5-
Touwtje door bovenkant

-6-
Ophangen en wachten 
maar!

-6-
Vogel voer erin

Leeg 
pak

Verf en stiften

Sate prikker

Vogel-voer

-2-
Snij voorzichtig de vakken 
uit

Stiften

Touwtje

Scherp-mes

-1-
Teken de vakken die uit-
gesneden worden

Opdracht in foto’s



- de natuur binnen - 

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?

Leerdoelen
• Ik ervaar van dichtbij hoe vogels broeden.

Locatie 
Thuis
  
Nodig
• Internet
• Pen 
• Papier

Bron afbeeldingen: beleefdelente.nl

Doen

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:  
 
 
 
 
 
 
 
 

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?

a.    Waar is het nest? 
b.    Wat heeft de vogel gebruikt om het nest te bouwen? 
c.    Heeft de vogel al eieren gelegd? Hoeveel? 
d.    Wat doet de vogel? 
e.    Hoe komt de vogel op het nest aan eten?
f.     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?

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.

Extra informatie voor thuis 

 
Klik op het plaatjes Ssst... de 
lijster broedt en Broeden van 
Nieuws uit de natuur.

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/bosuil
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/kauw
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/kerkuil
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/koolmees
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/lepelaar
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/merel
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/ooievaar
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/slechtvalk
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/steenuil
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/torenvalk
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/vijver
https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/zeearend
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-ssst-de-lijster-broedt/#q=vogels
https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-broeden/#q=broeden


- Extra opdracht - 

Woordzoeker

Zoek de woorden en de letters door. Horizontaal/ verticaal beide kanten op.
Veel plezier!

Doen

B P M U J X G X N W G R Z

P O T E N O L L E O T D E

I Y P P U M I E K J F N R

C B N T V L S V I E W R H

W I E W G E M A U J L J G

L I S U J G V N K T I P F

E N T E W U T S C I L S K

G U F E W E F Y O E S V S

O W A N J L M R W T T V T

V J L D H V B U H I S U M

V O V J X L E R E M F E R

V N H T Z N G L I U Y C Y

S I U H L E G O V T X B S

EEND    
VOGEL 
VOGELHUIS
SNAVEL              
UIL         
NEST
VLEUGEL            
MUS      
EITJE
POTEN 
MEREL 
KUIKEN


