
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? 

Achtergrond 

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? 

  

2. Wie is pa en wie is moe? 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 3-8 

Mannetjes en vrouwtjes vogels verschillen van elkaar. Maar dat is niet altijd even makkelijk te zien. 

Weet jij hoe je koolmezen uit elkaar kunt houden? Wat zijn de verschillen? En bij een paartje 

spreeuwen? En wat dacht je van de slechtvalken of de uilen? Wat zijn daarbij de verschillen tussen 

mannen en vrouwen? 

 

Kies een nest uit en let goed op. Kun je een stukje film vinden waar beide ouders op staan? Wie is 

wie, denk je? En waarom denk je dat? Bij roofvogels is er sprake van een grootteverschil. Wie is er 

groter? En waarom is dat zo, denk je?  

 

Achtergrond 

Bij sommige vogels zit er maar weinig verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes. 

Bijvoorbeeld bij mezen en spreeuwen: meer of minder stippeltjes, een brede of een smalle streep op 

de borst en dan heb je het wel gehad. Bij andere vogels, zoals eenden, is het verschil heel duidelijk. 

Het mannetje is de kleurrijkste van het stel. Logisch, want de vrouwtjes broeden de eieren open en 

bloot uit en dan wil je niet opvallen (bij spreeuwen en koolmeesjes maakt dat niet uit, want die 

broeden in holen). Bij roofvogels is er een verschil in grootte. De vrouwtjes zijn groter dan de 

mannetjes, waarschijnlijk omdat vrouwtjes het nest verdedigen. Soms is het verschil zo groot, dan de 

mannetjes nog uit moeten kijken om niet zelf een prooi van het vrouwtje te worden!  

 

  

Groep 3-4 



3.  Voorspel de uitkomst! 
 

Werkvorm: opzoekopdracht Groep: 4-6 

 

Het uitbroeden van eieren vraagt een hoop geduld. Bij veel vogels duurt het broeden zo’n 

drie weken. Soms wat langer (grote vogels), soms wat korter (kleine vogels). Maar van elke 

soort kun je op één à twee dagen nauwkeurig voorspellen wanneer de eieren uitkomen.  

 

Kies een vogel van Beleef de Lente. Zoek in de online vogelgids na hoeveel dagen deze vogel 
zijn eieren uitbroedt. Waarschijnlijk staat er iets van 20-22 dagen. Kies dan voor je voor-
spelling het midden, dus 21 dagen. Ga nu naar de filmpjes van Beleef de Lente en kijk 
wanneer jouw vogel het eerste ei heeft gelegd. Wanneer komt dat ei uit? 
 
Volg het nest de komende periode en kijk of je voorspelling klopt. En? 
 
Hoe komt het eigenlijk dat het broeden altijd een vast aantal dagen duurt? 
 
Soms zit er een paar dagen verschil tussen. Kun je een reden noemen waarom het 
uitbroeden soms langer duurt dan normaal? 
 

Achtergrond 
Je kunt vrij nauwkeurig voorspellen wanneer een ei, dat bebroed wordt, uitkomt. Hoe kan 
dat? De lichaamstemperatuur van de oudervogel is altijd ongeveer hetzelfde. De eieren zijn 
altijd ongeveer even groot. Dat staat vast voor elke vogelsoort. Grootte van het ei en 
broedtemperatuur bepalen de lengte van de broedduur. Als de ouder steeds van de eieren 
afgaat en voor langere tijd de eieren niet bebroedt, dan kan dat de broedduur verlengen.  

 

  

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids


4. Zie ze vliegen! 

Werkvorm: opzoekopdracht Groep: 4-6 

Eenmaal uit het ei moeten de kuikens snel groeien en hun donspakje vervangen door echte 

veren. Dat kan alleen als de ouders genoeg voedsel brengen. Met slecht weer is dat lastig. 

Soms duurt het groeien dus wat langer; als er genoeg te eten is juist wat sneller. Kun jij 

voorspellen wanneer een jonge vogel gaat uitvliegen? 

 

Kies een vogel van Beleef de Lente. Zoek in de online vogelgids hoeveel dagen de kuikens 
erover doen om uit te vliegen. Waarschijnlijk staat er iets van 20-22 dagen. Kies dan voor je 
voorspelling het midden, dus 21 dagen. Ga nu naar de filmpjes van Beleef de Lente en kijk 
wanneer jouw kuiken uit het ei is gekropen. Wanneer vliegt jouw kuiken uit? 
 
Volg het nest de komende periode en kijk of je voorspelling klopt. En…? 
 
Klopte je voorspelling? Waardoor zou in dit geval het uitvliegen langer of korter hebben 
geduurd? 
 

Achtergrond 
Er allerlei factoren die invloed hebben op de snelheid waarmee de kuikens groeien. Het weer 
is een belangrijke. Als het slecht weer is, is het niet alleen lastiger voor de ouders om voer te 
vinden. De kuikens hebben ook nog eens meer energie nodig om warm te blijven. Dat 
betekent minder energie om te groeien. Een andere, die vaak met het weer samenhangt, is 
de beschikbaarheid van voedsel. Mezen zijn afhankelijk van de ‘rupsenpiek’. Dat is de 
periode waarin de meeste rupsen uit hun ei kruipen. Als hun jongen opgroeien tijdens deze 
periode, dan groeien ze als kool, maar buiten deze voedselpiek duurt het opgroeien een stuk 
langzamer. 

 
 

  

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids


5. Groeiende kuikens 

Werkvorm: kijkopdracht Groep: 4-6 

Kuikens worden niet geboren met het verenpak van hun ouders. Vaak hebben ze eerst 

donsveertjes of ze zijn kaal. Gaandeweg krijgen ze echte veren. Als hun vleugelveren volledig 

uitgegroeid zijn, vliegen ze uit. Maar hoe gaat dat precies? Krijgen ze eerst staartveren? Of 

veren op hun rug? En wie zijn er kaal bij geboorte? 

Kies een nest van Beleef de Lente met kuikens die net geboren zijn. Kijk om de paar dagen 

hoe de veren zich ontwikkelen.  

Tip: Gebruik het ‘aankleed’-kuiken hieronder als model om elke keer de nieuwe veren op 

aan te geven (je tekent dus elke keer even een nieuw model). Dan heb je, als de kuikens 

uitvliegen, een hele mooie serie tekeningen die laten zien hoe het verenpak van een kuiken 

zich ontwikkelt. 

 

Achtergrond 

Kale kuikens groeien op in een nest met veel nestmateriaal. Het nestmateriaal houdt ze 

warm, dus een donspak hebben ze niet nodig. Uilen en roofvogels zitten er minder warmpjes 

bij, dus hun kuikens hebben een lekker donslaagje. En dan zijn er nog kuikens die kort na hun 

geboorte het nest verlaten, zoals kuikens van kippen. Die hebben ook een donspakje tegen 

de kou. Als de kuikens groeien, zie je door het dons de nieuwe veren tevoorschijn komen. Als 

ze uitvliegen zijn nog niet al hun veren klaar met groeien en hier en daar zie je nog dons 

zitten, maar de vleugelveren moeten natuurlijk wel lang genoeg zijn om het kuiken in de 

lucht te houden. 

 



6.  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. 

Achtergrond 

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


7. Vogelgeluiden 

Werkvorm: opzoekopdracht Groep: 3-8 

Vogels maken allerlei geluiden. Sommige zingen prachtig in het voorjaar, andere maken 

allerlei fluit- en krasgeluiden. Dat doen ze niet zomaar. Net zoals wij op allerlei manieren met 

elkaar praten, doen zij dat ook. Hun zang en hun roepjes hebben allemaal een eigen 

betekenis. 

Bekijk het filmpje ‘Vogelgeluiden’. Maak een lijstje van alle mogelijke betekenissen die 

vogelgeluiden kunnen hebben. 

• Wie kan er het best geluiden nadoen in het filmpje? 

• En wie maakt de meeste/mooiste geluiden? 

• Bij welke vogel kun je horen of er een kat of een roofvogel aankomt? 

• Veel vogels gebruiken hun keel om geluiden te maken. Op welke andere manieren 

‘praten’ vogels met elkaar? 

Achtergrond 

Zang is het bekendste vogelgeluid. Meestal zingen alleen de mannetjes, bedoeld om 

vrouwtjes te laten weten wat ze in huis hebben en  om andere mannetjes buiten de deur te 

houden. Bij sommige vogels is de zang aangeboren; andere leren zingen van hun ouders en 

van soortgenoten. Sommige vogels voegen er nog van alles aan toe. Spreeuwen staan 

bijvoorbeeld bekend om hun talent voor het imiteren van geluiden. Kijk niet verbaasd op als 

je een ringtone hoort en het blijkt niet je mobiel te zijn, maar een spreeuw op een 

lantarenpaal!  

Vogels maken ook geluiden voor het lokken en het waarschuwen van hun jongen, voor 

gevaar in het algemeen, maar soms heel specifiek voor één soort roofdier. Pimpelmezen 

hebben bijvoorbeeld een geluid voor roofvogels en een ander geluid voor katten en andere 

roofdieren die op de grond leven. Zo weten andere vogels waar het gevaar vandaan komt. 

De echte geluidenkampioen is de koolmees. Daarvan zijn wel 160 verschillende geluiden 

bekend. 

  



8. Horen als een uil 

Werkvorm: doe-opdracht Groep: 4-6 

Vogels hebben geen zichtbare oren, maar ze kunnen vaak minstens zo goed horen als wij. 

Uilen zijn echte gehoorspecialisten. Zij horen vanuit een boom een muis nog lopen als die 

een halve meter onder de sneeuw zit. Opzij van hun gezicht hebben ze grote oor-openingen, 

bedekt met een krans van veren. Deze veren zijn hun oorschelpen.  

Bekijk het filmpje over vogelzintuigen. Dan kun je zien hoe zo’n uilenoor eruit ziet. 

• Kun jij net zo goed horen als een uil? 

Misschien als je van papier extra grote 

oorschelpen maakt. Op de tekening zie je hoe 

dat moet.  

 

• Als je klaar bent, ga je de oren testen. 

Hiervoor neem je iets dat een zacht geluid 

maakt, bijvoorbeeld een tikkend horloge. Hoe 

ver kun jij van het horloge gaan staan zodat je het nog net hoort? En met de extra 

grote oorschelpen? Merk je verschil? 

 

Achtergrond 

Uilen hebben veren als oorschelpen. Achter deze veren zit een grote gehooropening 

verstopt. Bij een aantal uilen zitten de oren ook nog op verschillende hoogten in de schedel. 

Hierdoor kunnen ze beter stereo horen: ze kunnen precies horen waar het geluid vandaan 

komt. Er zijn gevallen bekend van blinde uilen die puur op hun gehoor konden vliegen en 

muizen vangen. 


