Vogels
Van NWenT.nl

Help de vogels de kille winter door
Groep 1 t/m 8
Vogels kunnen soms moeilijk aan eten
komen in de winter, dus met dit lesidee
helpen we ze een handje. Je lokt zo ook
vogels voor de jaarlijkse tuinvogeltelling!
Lees meer

Slimme vogels ontwerpen een nest
Groep 1 t/m 8
Vogels gaan in de lente weer volop aan de
slag met het maken van een nest. Laat je
leerlingen in een wedstrijd een net zo sterk
en fijn nest creëren als vogels. Lees meer

Mooi vogelboek mét inhoud
Lees, kijk, speel
Vogels hebben de reiskoorts te pakken en
veranderen in globetrotters. Lees alles over
de vogeltrek in het mooi vormgegeven
boek Vogels op reis. Lees meer

Maak een voedersilo
Groep 1 t/m 8
Met een voedersilo kun je allerlei soorten
vogels lokken. Eenvoudig zelf te maken en
handig om de vogels te kunnen
observeren. Lees meer

Voorjaar op het plein: houd het bij in de
jaarrondtelling
Groep 1 t/m 8
Doe mee aan de Jaarrondtelling en ontdek
welke dieren er leven op jouw schoolplein.
Ook vind je tips om het plein zo
diervriendelijk mogelijk te maken. Lees
meer

Vogelmemory
Groep 1 t/m 4
Als het lente is komen de eerste kuikens uit
het ei. Leuk om te leren welke kuikens bij
welke vogels horen. Nog leuker met dit
memoryspel! Lees meer

Verzameling van verenvondsten
Groep 1 t/m 8
Van natuurschatten kun je er nooit genoeg
hebben. Maar waar bewaar je ze? Mijn
verenbewaarboekje is het antwoord. Lees
meer

Oppassen voor tractors
Lees, kijk, speel
De grutto is het icoon van de Nederlandse
weidevogels, maar het gaat niet goed met
de vogel. Ontdek samen met de kleintjes
hoe bijzonder en spannend het leven van
de drie gruttokuikens Famke, Sietse en
Wietse is met het boek Zeg Kleine Grutto.
Lees meer

Experimenteren met eieren
Groep 1 t/m 8
Aan eieren valt rond Pasen niet te
ontkomen. Dat komt goed uit, want eieren
zijn ideaal om simpele experimenten mee
uit te voeren en een uniek evolutieverhaal
te vertellen. Lees meer

Ei-genschappen testen
Groep 5 t/m 8
Eieren hebben veel bijzondere
eigenschappen. Om achter deze
eigenschappen te komen, kan je leuke en
simpele proefjes doen! Lees meer

Tijd om te nestelen
Groep 1 t/m 8
Vogels krijgen al vroeg last van
lentekriebels, met dit lesidee bouw jij een
nestkastje voor ze. Koolmeestjes of andere
kleine vogeltjes kunnen hier nestelen.
Lees meer

Als je verenkleed maar goed zit
Groep 1 t/m 4
Vogels hebben een waterafstotend jasje.
Bekijk veren van dichtbij in de klas en
ontdek hoe veren bescherming bieden
tegen het ijskoude winterwater. Lees meer

Wat staat er op het menu van de uil?
Groep 5 t/m 8
Uilen eten hun prooien met huid en haar
op! Ben je benieuwd naar wat een uil
allemaal eet op een dag? Onderzoek het
door een uilenbal uit te pluizen. Lees meer

De grote vogelquiz
Groep 1 t/m 4
Weet jij alles over vogels? Test hier jouw
kennis! Lees meer

Groeien als koolmezen
Groep 1 t/m 8
Ontdek de wereld van vogels met de
lessen van Beleef de Lente. Lees meer

