Handleiding
Vogels

in de buurt van het Drents-Friese Wold

Algemeen
Tijdens deze ontdektocht gaan jullie op zoek naar vogels in jullie schoolomgeving.
Tijdens één ontdekpad, ontdekken de leerlingen in zes verschillende opdrachten
(stations), van alles over deze gevleugelde vrienden. Het thema wordt aangeboden
aan groep 3 van het basisonderwijs, binnen het programma Wortels en Vleugels.
De opdrachten zijn ontwikkeld door IVN Natuureducatie.

Het ontdekpad:
- duurt maximaal 1,5 uur
- wordt door leerkracht of helpende ouders uitgezet op het schoolplein
- bestaat uit zes opdrachten (stations)
- iedere opdracht wordt door één groepje van maximaal vijf leerlingen uitgevoerd.
Ieder groepje wordt begeleid door een leerkracht, ouder of leerlingen uit de
bovenbouw
Een goede voorbereiding is belangrijk om de ontdektocht optimaal te laten verlopen.
Lees daarom onderstaande punten goed door.

Voorbereiding
•
•
•

•

•
•

•

Op zes verschillende plekken op het schoolplein zet je opdrachten (stations) klaar.
De leerkracht verdeelt de klas in maximaal zes groepjes van maximaal 5 leerlingen.
Regel per groepje een begeleider (ouder/verzorger/leerling uit de bovenbouw) die met een
groepje mee gaat langs de opdrachten. Op die manier ben je als leerkracht vrij gespeeld om
overzicht en orde te houden. En heb je de mogelijkheid om bij alle kinderen even mee te
kunnen kijken.
De hele klas voert tegelijkertijd de ontdekkingstocht uit. Ieder groepje begint op een station
en schuift na 15 minuten één station door. Op naar de volgende opdracht. Dus van 1 naar 2,
van 2 naar 3 en van 6 naar 1. De begeleider houdt de tijd in de gaten. Als de opdracht
uitgevoerd is of als er doorgewisseld moet worden, moeten alle materialen bij het station
blijven liggen.
Voor iedere opdracht wordt 15 minuten uitgetrokken. Vijf minuten voor het
wisselen tussen de opdrachten, materiaal bekijken en lezen van de opdracht(en).
En tien minuten voor de uitvoer van die opdracht(en).
Maak de begeleiders duidelijk dat ze tijdens de activiteit
een actieve rol hebben. Hun rol bestaat uit het
voorlezen/uitleggen van de opdracht(en). Het in de gaten
houden van de tijd en op tijd doorwisselen. En helpen
bij het gebruik van de materialen die bij de opdracht horen.
Deel dit document met de begeleiders, zodat zij al even
kennis kunnen maken met de opdrachten en de inzet
die van hen gevraagd wordt.

Organisatie
•

•

•
•

De klas wordt verdeeld in zes groepjes. Ieder groepje start bij een andere opdracht. Na vijftien
minuten wisselt ieder groepje door naar de volgende opdracht. In totaal wordt zes keer
gewisseld. Zo doet iedere leerling alle opdrachten. Ieder groepje heeft zijn eigen begeleider die
de leerlingen actief begeleidt tijdens de uitvoer van de opdrachten.
Soms willen de leerlingen meer tijd besteden dan er voor staat. Om het programma niet uit te
laten lopen, en andere groepjes niet te laten wachten, is het echter wel belangrijk dat de
groepjes op tijd doorwisselen. Eventueel kan er voor worden gekozen om het materiaal na de
uitvoer van het ontdekpad nog eventjes in de klas te houden om er daar nog even mee verder
te werken.
Zorg er wel voor dat het materiaal op tijd wordt ingeleverd, zodat andere scholen het ook op de
afgesproken tijd kunnen gebruiken.
De begeleiders zorgen ervoor dat alle materialen op een juiste manier gebruikt worden en ook
weer ingezameld en klaargelegd worden voor het volgende groepje. Mocht er iets stuk of kwijt
zijn, dan meldt een begeleider dit bij de leerkracht.

De leerkracht:
•
•

•
•

Is en blijft verantwoordelijk voor de kinderen, ook tijdens deze activiteit.
Treft op school voorbereidingen om de ontdektocht soepel te laten verlopen:
- verdeelt de kinderen in maximaal zes groepjes
- regelt begeleiders voor de groepjes
- laat de begeleiders weten dat er actieve inzet van ze gevraagd wordt
- deelt dit document met de begeleiders zodat zij al even kennis kunnen maken met de
opdrachten en de inzet die van hen gevraagd wordt
- is (indien gewenst) ‘vrijgespeeld’ om overzicht te houden over de gehele groep en
begeleiders waar nodig bij te staan
De leerkracht doet - bij het retourneren van de leskist met materialen - melding bij
Wortels en Vleugels als er materiaal stuk of verloren gegaan is.
Communiceert - voorafgaand aan de activiteit - met (ouders van) de leerlingen dat deze
activiteit buiten plaats vindt en dat de leerlingen daarom rekening moeten houden met
kleding- en schoeiselkeuze.

De begeleiders:
•
•
•
•
•
•

Lezen ter voorbereiding de opdrachten even door, zodat deze niet meer
nieuw voor ze zijn en ze ongeveer weten wat ze kunnen verwachten.
Nemen allen één groepje onder hun hoede tijdens de uitvoer van de opdrachten en
wisselen mee van station. Of een begeleider staat gekoppeld aan één vast station en
de groepjes wisselen zelfstandig door.
Lezen de opdracht(en) voor en houden regie over de materialen.
Zorgen ervoor dat na een opdracht alle materialen weer ingezameld worden en klaar
gelegd zijn voor gebruik door het volgende groepje.
Doen melding bij de leerkracht als er materiaal stuk of verloren gegaan is.
Houden de tijd in de gaten en zorgen ervoor dat er op tijd doorgewisseld wordt.
Voor iedere opdracht wordt 15 minuten uitgetrokken. Vijf minuten voor het wisselen
tussen de opdrachten, materiaal bekijken en lezen van de opdracht(en). En tien minuten
voor de uitvoer van die opdracht(en).
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Opdracht 1

VogelFeestje
Opdracht 1a:		
Turen naar de buren
Materialen:
camouflagenet | verrekijker | zoekkaart ‘Vogels op het schoolplein’
Voorbereiding:
Camouflagenet ergens ophangen
Tijdsindicatie:		3 minuten
Opdracht 1b:		
Hoor eens eventjes
Materialen:
slaapmasker | vogelfluitje
Voorbereiding:		
Vlakke plek uitzoeken
Tijdsindicatie:		7 minuten

Opdracht 2

Verliefd of in paniek?!
Opdracht 2a:
Materialen:

Wie hoor ik daar?
8x fotolijstjes met vogels | USB-stick | speaker | controlekaart |
USB-lader
Voorbereiding:
Fotolijstjes in een kring neer zetten | speaker avond ervoor opladen
met de USB-lader | USB inpluggen [zoek geluid van de duif = begin]
Tijdsindicatie:		4 minuten
Opdracht 2b:
Vogel je taal uit
Materialen:
		Voorbereiding:		Tijdsindicatie:		6 minuten

Opdracht 3

Snaveltje toe
Opdracht 3a:		
Zoek de verschillen
Materialen: 		
bakje met twee vogelschedels
Voorbereiding:		- [eventueel pakt alleen begeleider voorzichtig de schedels vast]
Tijdsindicatie:		2 minuten
Opdracht 3b:
Materialen:

Snaveltje toe
5x A5 kaartje met afbeeldingen van vogels | bakje met snavels |
controlekaart
Voorbereiding:		Tijdsindicatie:		3 minuten
Opdracht 3c:		
Materialen:

Eten met mes en vork?
bakje met gereedschap | 3x bakje met voer | drinkbeker | controlekaart |
1x afwasteil/emmer met water en handvol geplukt gras
Voorbereiding:		
Zelf afwasteil regelen, vullen met water en handvol geplukt gras
Tijdsindicatie:		5 minuten

Opdracht 4

In de nesten werken
Opdracht 4a:
Materialen:

Wie woont waar?
7x A5 kaartje met afbeelding vogel | 7x A5 kaartje met afbeelding nest |
controlekaart
Voorbereiding:		
Leg de kaartjes verspreid op de grond en laat ze combinaties maken.
Tijdsindicatie:		4 minuten
Opdracht 4b:		
Warm nest
Materialen:
		Voorbereiding:		Tijdsindicatie:		6 minuten

Opdracht 5

Wie is het?
Opdracht 5a:		
Materialen:

Wie is het?
‘wie-is-het’ spel | bakje met houten cijfers | bakje met houten letters |
controlekaart
Voorbereiding:		Tijdsindicatie:		5 minuten
Opdracht 5b:		
Ik weet waar jij woont!
Materialen:
schelpen | riet | kunstgras | kunstboompje | kaartjes met vogelnamen
Voorbereiding:		
Materialen klaar leggen met beetje afstand ertussen
Tijdsindicatie:		5 minuten

Opdracht 6

BIJzondere vogels
Opdracht 6a:
BIJzondere vogels
Materialen:
3x A5 kaartje met afbeelding vogel | de opdrachtkaart (staat logo op)
Voorbereiding:		Tijdsindicatie:		2 minuten
Opdracht 6b:
Materialen:
Voorbereiding:		

VerBIJsterend snel!
bakje met bijenkaartjes | trainingshesje | 4x pion/hoedje | 1 lege doos
Zelf lege doos regelen en speelveld uitzetten met behulp van de
pionnen/hoedjes
Tijdsindicatie:		8 minuten

TIP: Lees - voorafgaand aan de uitvoer van deze opdracht 6 - ook nog
even de verwijzing voor over de bijen (kader op opdrachtkaart).
Daar zullen de leerlingen namelijk volgend jaar meer over leren.

Materiaallijst
Opdracht

Materiaal

Voorbereiding materiaal Nazorg materiaal
[door begeleider]
[door begeleider]

1a

1x camouflagenet
1x verrekijker
1x zoekkaart Vogels

camouflagenet hangen op check of er niks
plek met zicht op vogels
ontbreekt of stuk is

1b

1x slaapmasker
1x vogelfluitje

vlakke plek uitzoeken

2a

8x fotolijst vogels
1x speaker
1x USB-stick
1x controlekaart
1x USB-oplader

fotolijstjes in een kring
check of er niks
neerzetten | USB inplugontbreekt of stuk is
gen | dag of avond ervoor
speaker aan de stroom
zetten

2b

-

-

-

3a

1x bakje vogelschedels

-

check of er niks
ontbreekt of stuk is

3b

5x A5 kaart vogels
1x bakje snavels
1x controlekaart

-

check of er niks
ontbreekt of stuk is

3c

1x bakje gereedschap
3x bakje voer
1x drinkbeker
1x controlekaart
1x wasteil met gras

wasteil regelen, vullen
check of er niks
met water. Handjevol gras ontbreekt of stuk is
plukken en in de teil met
water gooien

4a

7x A5 kaart vogel
7x A5 kaart nest
1x controlekaart

-

check of er niks
ontbreekt of stuk is

4b

-

-

-

5a

wie-is-het-spel
1x bakje houten letters
1x bakje houten cijfers
1x controlekaart

-

check of er niks
ontbreekt of stuk is

5b

schelpen
riet
kunstgras
kunstboompje
kaartjes met vogelnamen

materialen klaar leggen
met beetje afstand
ertussen

check of er niks
ontbreekt of stuk is

6a

3x A5 kaartje vogels
de opdrachtkaart (logo)

check of er niks
ontbreekt of stuk is

6b

bakje met bijenkaartjes
1x trainingshesje
4x pion/hoedje
1x lege doos

zelf een lege doos regelen check of er niks
ontbreekt of stuk is

check of er niks
ontbreekt of stuk is

Eigen aantekeningen

