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Aanbod

		Deze natuurspeurtocht over vogels is ontwikkeld voor groep 3
				
en wordt basisscholen aangeboden binnen het programma
				van Wortels en Vleugels.

Disclaimer

De ontdektocht vindt plaats op het eigen schoolplein
				en op eigen risico.

				Niets uit deze uitgave mag worden gewijzigd, verveelvoudigd,
				
				
				

en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,
fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van IVN Noord.

Dit project is mede
mogelijk gemaakt

door een subsidie van het Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Hoi!
Leuk dat jullie de natuur gaan ontdekken, hier op je eigen schoolplein!
In kleine groepjes doen jullie 6 opdrachten. In alle opdrachten staat er
één thema centraal: vogels!
Om ons heen wonen veel vogels. Maar soms valt het niet mee om
ze te vinden. Deze gevleugelde vrienden kunnen zich namelijk héél
goed verstoppen. Soms doordat ze klein en snel zijn. Andere hebben
weer schutkleuren. Dat zijn kleuren die erg lijken op de kleuren van
de omgeving. Daardoor valt de vogel niet zo goed op.
De vogels die je in de opdrachten leert kennen, kun je ook tegenkomen
in het Drents-Friese Wold. Dat is het grootste bos van Noord Nederland.
Het ligt op de grens van de provincies Drenthe en Friesland. Ben jij daar
wel eens geweest?
De meeste spullen die je nodig hebt om de opdrachten uit te voeren zitten in
de lesbox. School moet zelf alleen zorgen voor: een lege doos en een afwasteil
(of emmer) met een laagje water (10 cm) en een handvol geplukt gras erin.
Ontdekkingstocht uitgevoerd? Zorg ervoor dat alle materialen weer
terug in de leskist gestopt worden. Is er iets stuk gegaan?
Of kwijt geraakt? Zeg dat dan even tegen jullie juf of meester.
Juf of meester verdeelt alle leerlingen in 6 kleinere groepjes. 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.
Deze ontdektocht duurt zo’n 1,5 uur.

Veel plezier...

Foto’s gebruikt in opdrachtkaarten (via Pixabay)
‘roodborstje’; Roman Grac | ‘nest’; Pieonane | ‘mussen’; Beverly Buckley |
‘hongerige jongen’; Gerhard G | ‘valk’; Werner Redlich | ‘groen nest’; Forstefany |
‘groenling’; Oldiefan | ‘bijeneter’; Wolfgang Vogt

Foto’s gebruikt in opdrachtmaterialen (via Pixabay)
‘grutto’; Elsemargriet | ‘duif’, ‘mus’; Capri23auto | ‘koekoek’; ManojAyer |
‘eend’, ‘ooievaar’, ‘grasland’; A life without animals is not worth living |
‘oehoe‘; Ton W | ‘meeuw’; Mabel Amber, who will one day | ‘havik’; bs-matsunaga |
‘spreeuw’; Pexels | ‘wulp’; Bishnu Sarangi | ‘specht’; Oldiefan | ‘reiger’; Couleur |
‘meerkoet’; HaveCamWilShoot | ‘boerenzwaluw’; WileyDoc |
‘kievit’; Dr. George Wietschorke | ‘nest specht’; MargGe | ‘bouwland’; Catkin |
‘koeienstal’; Thetimehiker | ‘nest in boom’; Frogfra | ‘huis met dak’; Steen Moller Laursen |
‘gekraagde roodstaart’; Koala0815 | ‘roodborstje’; TheOtherKev |
‘blauwborst’; Peter Kasteren | ‘geelgors’; Yvonne Huijbens | ‘groenling’; Susann Mielke |
‘kuifmees’; Eckehard Jagdmann | ‘lepelaar’; PublicDomainPictures |
‘zwarte specht’; Matthias Püschl | ‘kruisbek’; Daniel Karlsson | ‘zwartkop’; Kathy Büscher |
‘eendenkroos; AlkeMade | ‘muggen’; Petra Boekhoff | ‘worm’; Eukalyptus | ‘muis’; Roland
Kuck | ‘vogelzaad’; Brett Hondow | ‘merel’; Gerhard G | ‘wulp’; A. Beijerman

Nodig: - 1x camouflagenet				
- 1x verrekijker			
- 1x slaapmasker		
- 1x vogelfluitje
- 1x zoekkaart ‘Vogels op schoolplein’

		

1

VogelFeestje

Vogels zijn eigenlijk overal.
Waar je buiten ook bent.
Vaak zingen ze de mooiste liedjes,
die je kunt horen met je oren.
Je kunt vogels ook zien met je ogen.
Sommige zijn makkelijk te vinden:
ze zijn groot of hebben mooie kleuren.
Soms moet je wat meer moeite doen:
dan moet je geduld hebben
en goed speuren!

Doen!
1b Hoor eens eventjes

1a Turen naar de buren
Vogels vinden elkaar door goed te
luisteren naar bekende liedjes.

Doen!

Ga met z’n allen onder het camouflagenet zitten. En wees hier héél stil!
Doe één minuutje de ogen dicht.
En zet je oren goed open.
Hoor jij vogels fluiten?
Welk liedje vond je het mooist?
Fluit het eens na...
Pak nu de verrekijker erbij.
Zoek om de beurt (kort)
de omgeving af.
Zie je een vogel?
Zo ja, kun je ‘m op de zoekkaart vinden?
Wijs aan!

Als een vogelvriendje jou roept,
kun jij hem dan vinden in het
donker?
Zoek een mooie, vlakke plek uit,
waar niemand kan struikelen.
In het gras of op de tegels.
Ga allemaal in een grote kring
staan.
Eén iemand krijgt een blinddoek op.
En staat in het midden van de kring.
Dit is het zoekende vogeltje.
Een ander in de kring krijgt een
vogelfluitje. Dit is de vogel die z’n
vriendje roept.
Maak nu en dan geluid met je
vogelfluitje. Kan jouw vogelvriendje
jou vinden in het donker?
Tikt de vogel z’n zingende vriendje
aan? Dan mogen twee anderen de
vogeltjes zijn.

Nodig: - 1x speaker

- 1x USB-stick met vogelgeluiden
- 8x fotolijstje met vogel
- 1x controlekaart

2 Verliefd of in paniek?!
Alle vogels maken geluid.
Sommigen zingen de mooiste liedjes.
Anderen krijsen, klepperen
of tikken er maar wat op los.
Voor ons zijn het alleen klanken.
Maar voor de vogels is het hun taal.
Die taal gebruiken ze om elkaar te roepen.
Om anderen te waarschuwen of
om een vriendinnetje te vinden.
Jonge vogeltjes gebruiken hun klanken
om hun ouders om eten te vragen.

Doen!

Doen!

2b Vogel je taal uit
Stel je voor dat jij een vogel
bent. Met welk liedje zou jij
proberen een andere vogel
te roepen? Of indruk op
‘m maken? Hoe zeg jij dat je
honger hebt?

Je ziet een cirkel van 8 fotolijstjes met
daarin foto’s van verschillende vogels.

Kies één van de volgende
opties:
1. je wilt laten weten dat er
gevaar is
2. je wilt indruk maken op
een ander
3. je hebt honger en wilt eten

Ga allemaal in het midden van
de cirkel staan.
Je hoort straks 8 verschillende
geluiden, gemaakt door de vogels
die je hier ziet. Na ieder geluid
mag je 10 seconden nadenken.

Zoek een rustig plekje voor
jezelf en bedenk je eigen
liedje. Na een minuutje komt
de groep weer samen.
Laat één voor één je liedje
horen.

Welke vogel hoorde jij?
Ga bij de vogel van jouw keuze
staan! Doe voorzichtig met de
fotolijstjes, raak ze niet aan.

Kunnen de anderen raden
wat jij bedoelt?

2a Wie hoor ik daar?

Nodig: - 2x bakje met vogelschedel		

- 1x drinkbeker
- 3x bakjes met voer
- 1x afwasteil/emmer met water
en handvol geplukt gras

- 5x afbeelding van vogel			
- 1x bakje met snavels			
- 2x controlekaart			
- 1x bakje met gereedschap		

(door school zelf te regelen)

3b Snaveltje toe

3 Snaveltje toe
Alle vogels hebben een snavel,
maar die zijn niet allemaal hetzelfde.
Een andere vorm, een andere kleur.
Groot of klein, smal of breed.

Doen!

Waarom zoveel verschillen?
Vanwege het voedsel dat ze eten!
De ene snavel moet
zaadjes pakken.
De andere trekt wormen
uit de grond.
En weer een andere
verscheurt muisjes.

Leg de plaatjes van
de vogels voor je.
Pak ook de plaatjes van
de snavels erbij.
Welke snavel hoort bij
welke vogel? Wat denk jij?
Leg ze er maar bij!
Pak de controlekaart erbij.
Klopt het?

3a Zoek de verschillen

3c Eten met mes en vork?

Heb jij al eens een snavel van dichtbij
gezien? Van een kip misschien?
Of een musje?
Je ziet hier twee schedeltjes van
vogels. Ze zijn echt en erg breekbaar!!!
Doe er dus heel voorzichtig mee!
Laat ze in het bakje zitten
terwijl je ze bekijkt.

Doen!

Zie je de plaatjes van de vogels?
Dat is gek! Er is er niet één met
een snavel! Dat klopt natuurlijk
niet…

Doen!

Bekijk de snaveltjes eens goed.
Zie jij verschillen?

Eet een vogel met mes en vork?
Nee, natuurlijk niet! Maar hij
gebruikt er wel gereedschap bij.
Zijn snavel!
Pak de bakjes met voedsel.
Om de beurt kiest iemand een
‘snavel’ uit het bakje met
gereedschappen.
Probeer met jouw
gekozen snavel
eten uit de bakjes te
pakken.
Welk eten kun je het best
pakken met jouw snavel?

Nodig: - 7x afbeelding van vogel
- 7x afbeelding van nest
- 1x controlekaart

		

4 In de nesten
werken
Weet je wat alle vogels doen?
Ze leggen eieren!
Dat doen ze in een nestje.
De meeste vogels maken een eigen nestje.
Die zien er allemaal anders uit.
Sommige vogels doen erg hun best.
Anderen zijn tevreden met een rommeltje.

Doen!

4a Wie woont waar?
Leg de vogels bij het juiste nestje.
Bij ieder nest hoort één vogel.
Welke vogel heeft zijn nest:
• op een hele hoge paal
• op een drijvend vlot van takken
en riet
• onder de dakpannen
• in een holletje in de boom
• in de koeienstal bij de boer
• hoog in de boom
• holletje op de grond

Doen!

4b Warm nest
Bouw met je groepje zelf
een nestje.
Net zo groot als een
pannenkoek.
Zoek takjes en blaadjes.
Gras en andere spulletjes.
En vooruit…omdat je geen
snavel hebt, mag jij je
handen gebruiken.

Nodig: - ‘wie-is-het’ spel			

- 1x schelp			
- 1x bundeltje riet			
- 1x stukje kunstgras		
- 1x kunstboompje

- 1x bakje met houten letters
- 1x bakje met houten cijfers				
- 1x bakje met vogelnamen
- 1x controlekaart

		

5 Wie is het?
		
		
		
		
		

Soms verklapt de
naam van een
vogel hoe het
beestje er uit ziet.
Probeer het maar eens!

5b Ik weet waar
jij woont!

5a Wie is het?

Doen!

Doen!

Links zie je 10 vogelnamen staan.
De namen zijn achterop genummerd.
Rechts staan 10 afbeeldingen van
vogels. Op de achterkant hebben ze
een letter.
Kun jij de goede combinaties bij
elkaar zoeken?
Pak de houten cijfers en leg ze onder
elkaar: van 0 boven t/m 9 onderaan.
Begin met de eerste naam: welke
vogel hoort erbij? Klap de afbeelding
van de vogel van jouw keus naar
beneden en leg de (houten) letter die
daarbij hoort achter het nummer.
Alle combinaties gemaakt?
Pak de controlekaart erbij. Heb
jij de juiste namen aan de juiste
vogels gekoppeld?

Soms verklapt de naam van de
vogel zijn favoriete plekje.
Kijk goed naar de namen van
de vogels. Wat verklapt zijn naam
over het plekje waar hij het liefst
is?
• de schelp staat voor strand
en zee
• riet staat voor sloot en zoet water
• het kunstgras staat voor open
veld en weide
• het boompje staat voor bomen
en bos
Welke vogel woont waar?
Leg de voorwerpen voor je neer.
En leg dan de namen van de
vogels bij het juiste voorwerp.

Nodig: - 3x afbeelding vogel				

- 1x bakje met bijenkaartjes			
- 1x lege doos

- 4x pion/hoedje
- 1x trainingshesje

(door school zelf te regelen)

6 BIJzondere vogels
Weet je waar ook veel vogels wonen?
In het Drents-Friese Wold! Dat is het
grootste bos van Noord Nederland en ligt
op de grens tussen de provincies Friesland
en Drenthe. Ben jij daar wel eens geweest?

6b VerBIJsterend snel!

6a BIJzondere vogels

Doen!

In het Drents-Friese Wold
leven vele vogels. We
noemen even drie
bijzondere: de oehoe,
zwarte specht en klapekster.

Doen!

Vergelijk de afbeeldingen van
de vogels met het logo van het
Drents-Friese Wold.
Eén van deze vogels zit in het
logo van het Drents-Friese Wold.
Welke is dat denk je?

BIJeneter
Weet je wat ook een hele bijzondere vogel
is? De bijeneter! Het beestje is zeer
zeldzaam in Nederland. Je zult ‘m niet snel
zien. Ook niet in het Drents-Friese Wold.
Volgend jaar ga je ontdekken over bijen.
Wat je nu al over de bij weet: dat hij moet
oppassen voor de bijeneter! En dat terwijl
bijen het al zo druk hebben. Met het zoeken
naar bloemen bijvoorbeeld.

Een bijeneter is een bijzondere
vogel en in Nederland erg
zeldzaam. Het is een snelle,
behendige vlieger. En vangt grote
insecten in de lucht. Wat ie het
allerliefst eet? Heerlijke bijen!
We gaan een tikspelletje doen.
Eentje is de bijeneter. Dit is de
tikker en staat (met het hesje aan)
in het midden van het speelveld.
De anderen zijn de bijen en
pakken allemaal één bijenkaart.
Na het startsignaal rennen de
bijen van de ene naar de
overkant.
Veilig de overkant bereikt? Doe
jullie kaartjes in de doos. En loop
weer rustig terug naar waar je
vandaan kwam. Pak een nieuwe
kaart en het spel kan opnieuw
beginnen.
Als de bijeneter een bijtje getikt
heeft, krijgt deze het kaartje van
die bij. We spelen per keer 5
rondjes. Iedereen mag een
keertje de bijeneter zijn.
Hoeveel bijen(kaartjes) vang jij?

