
Snacks: mini-lesjes 

1. Wat gebeurt er in een ei? 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 1-4 

Je hebt vast weleens iemand een ei zien bakken. Uit het ei komen snotterige slierten en een gele 

dooier. Maar hoe wordt dat dan uiteindelijk een vogel? 

Teken in een aantal stappen wat er volgens jou binnenin een ei gebeurt, van vlak na het leggen tot 

vlak voor het uitkomen. Hoe ziet de binnenkant van een ei eruit voordat er een volledig vogeltje in 

zit? 

Info voor leerkracht 

Kinderen hebben uiteenlopende ideeën over hetgeen zich aan de binnenkant van een ei afspeelt. Er 

zijn veel misconcepten bij. Laat ze nadenken over vragen als: welke onderdelen van een ei groeien 

uiteindelijk uit tot een vogel? En waar haalt het vogelembryo zijn voedsel vandaan? Hoe haalt het 

kuiken adem? 

  

  

Groep 1-2 



2.  Flirten & paren 

Werkvorm: doe-opdracht Groep: 1-2 

Als een mannetjesvogel een vrouwtjesvogel leuk vindt en er een nestje mee wil bouwen, dan 

zet hij zijn mooiste veren op en baltst met het vrouwtje. Een balts is een soort dans waarbij 

de vogels elkaar nadoen en elkaar soms voeren. Als het vrouwtje het mannetje ook leuk 

vindt, dan danst ze mee. Vooral futen hebben een opvallende balts.  

Bekijk het filmpje over flirten en paren 

Stel dat jij een vogel was. Hoe zou jouw dans eruit zien? Maak een zo mooi mogelijk 

vogelmasker en dans je eigen balts.  

Zo maak je een masker (met hulp van je juf of meester): 

 

Info voor leerkracht 

Kinderen maken in deze les kennis met de balts: een geritualiseerde dans die vogels 

uitvoeren om de paarband te versterken. Ze moeten immers goed kunnen samenwerken om 

straks een nest te bouwen en jongen groot te brengen.  

Tip: maak zelf de basis voor het masker en laat de kinderen een mooie snavel knippen en het 

masker versieren. Laat ze dansen op muziek die ze leuk vinden tijdens de gymles. Wie maakt 

er een mooie vogeldans?  

 

  



3. Snavels als bestek 

Werkvorm: kijk-, luister- en doe-opdracht Groep: 1-4 

Vogels hebben geen handen. Alles iets ze willen oppakken, moet dat met hun snavel. 

Sommige dieren gebruiken ook hun poten, maar die hebben ze ook nodig om te lopen en op 

takken te zitten. Kauwen, zoals wij, kunnen ze niet. Ze hebben immers geen tanden. Daarom 

zijn veel vogelsnavels handige gereedschappen met punten, haakjes, krom of scherp. Kijk 

zelf maar!  

 

Kijk eens naar het filmpje voedsel en vogelsnavels.  

• Hoeveel verschillende snavels zie je voorbijkomen?  

• Hoe ziet een snavel eruit waarmee je vlees kunt lospeuteren? 

• Wat is een goede snavel om vis mee te vangen? 

• En kleine insectjes? 

Je mag nu zelf een vogelsnavel ontwerpen. Bedenk welk voedsel de vogel ermee eet. Kijk op 

de tekeningen wat je moet doen of vraag je juf of meester om hulp. 

 

Knip een stuk uit een eierdoos zoals aangegeven met de rode stippellijn. Knip uit dun karton 

twee snavelhelften. Vouw de helften dubbel en plak ze op het uitgeknipte stuk eierdoos (zoals 

aangegeven). Je kunt nu de snavel open en dicht bewegen met duim en wijsvinger. 

Info voor leerkracht 

Vogelsnavels zijn aangepast aan het type voedsel dat de vogel eet. Vogels die kleine insecten 

eten, hebben vaak pincet-achtige snavels. Vogels die kleine diertjes en plantjes uit het water 

scheppen, hebben een snavel als een zeef. Als je goed kijkt, kun je in elke snavel wel een 

stuk gereedschap herkennen dat we zelf gebruiken om dingen te knippen en op te pakken. 

Tip: leg verschillende gereedschappen neer en laat leerlingen de vergelijking met snavels 

maken. Welke snavel past bij welk gereedschap? 

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/filmpjes/bekijken/voedsel-en-vogelsnavels

