Vogelhuisje
Thema 6 Beestenbende | Kaart 4
Groep
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Lars en Lotte zoeken een huis. Maar niet voor zichzelf.
Ze hebben een vogel gevonden.
Lars wil het vogeltje meenemen naar huis.
Lotte wil dat niet.
"Hij moet in de natuur blijven, waar hij hoort." zegt Lotte.
Lars knikt. Lotte heeft gelijk.
Ze gaan op zoek naar een vogelhuisje.
Maar dat vinden ze niet zo makkelijk.
"We maken zelf wel een huisje!" zegt Lars.
Samen zoeken ze naar takjes voor het huisje.

Sleutelwoorden
Vogel
Huis
Tuinvogels
Nest

Heb jij een vogelhuisje in de tuin?

Opdracht

A

Woordweb maken - Groepjes
1

Verdeel de groep in groepjes van vier. Elk groepje krijgt een A4'tje en maakt een woordweb. Ze
schrijven in het midden het woord 'vogels' en schrijven eromheen zoveel mogelijk vogels.
Differentiatie: de leerlingen mogen het woordweb uitbreiden. Ze kunnen zoeken in een boek of op het
internet naar meer vogels. Welke zoekterm is makkelijk om te gebruiken tijdens het zoeken op het
internet?

2

Klassikaal wordt er één groot woordweb gemaakt. De groepjes noemen om de beurt een vogel.

3

Bedenk met de leerlingen welke categorieën gemaakt kunnen worden om de vogels onder te
verdelen. Elke categorie heeft een eigen kleur. Maak een legenda. Omcirkel de vogels die bij elkaar
horen met dezelfde kleur.

Materialen
A4 papier
Boeken over vogels
Internet
Schrijf- en tekenmateriaal
Melkpak voor elke leerling
Gekleurd papier
Lollystokjes of takjes
Schaar
Lijm

Opdracht

B

Vogelhuis knutselen - Individueel
1

De leerlingen gaan hun eigen vogelhuisje ontwerpen. Eerst maken ze een schets op papier.
De kleur en de vorm van het huisje mogen de leerlingen zelf bedenken.

2

De vaste ontwerpeisen zijn:
- Ingang naar binnen.
- Stokje waar de vogel op kan zitten.

3

Als het ontwerp is goedgekeurd, mogen de leerlingen het vogelhuisje maken van een melkpak.
Andere materialen:
- Gekleurd papier om het vogelhuisje te versieren.
- Houten lollystokjes of takjes voor het dak.

4

Alle vogelhuisjes worden aan de wand opgehangen.

Doelen
Ik weet waarom dieren beter in
de natuur kunnen leven dan in
huis.
Ik weet hoe vogels wonen.
Ik herken enkele vogels.

Kies een leuke opdracht.
Extra
opdracht

1 Vogelhuis van Lego ontwerpen - Tweetallen
Maak een vogelhuisje met behulp van Lego. Jullie mogen zelf weten hoe het eruit komt te
zien. Let op: het vogeltje moet wel naar binnen en naar buiten kunnen.
2 Pindasnoer maken - Individueel
Kijk naar het filmpje 'Pindasnoer maken' en kijk hoe Fahd een pindasnoer maakt voor de
vogels. Probeer het nu zelf.
3 Vogel maken - Individueel
Maak een vogel van papieren strookjes. Maak cirkels van papier door de uiteinden aan
elkaar vast te maken.
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