
Voor de juf/meester: 
•	 	Doel:	leerlingen beseffen dat een vogel zijn leefge-

bied niet willekeurig kiest, voedsel en nestgelegen-
heid moeten in ieder geval beschikbaar zijn. Sommige 
vogels zoeken in een ander gebied voedsel dan waar 
ze nestelen.

•	 	Sluit	aan bij Tule-leerlijn: kerndoel 40 verschillende 
dieren hebben verschillende plekken nodig om te 
kunnen overleven, sommige vogels hebben een 
andere plek nodig om hun nest te maken en om hun 
voedsel te zoeken.

•	 	Duur:	afhankelijk van hoeveel voorkennis er geacti-
veerd moet worden, 0,5-1 lesuur.

•	 	Benodigdheden:	geprint werkblad (tip: print enkel-
zijdig als je wilt dat de leerlingen de vogels uitknip-
pen!).

•	 	Opbouw	les:	de juf of meester geeft een inleiding 
over dieren die voedsel zoeken op een andere plek 
dan waar ze hun nest hebben (denk aan: slechtvalk 
die zijn nest op hoge plekken heeft maar jaagt in 
open terrein, oehoe die zijn nest op hoge kliffen heeft 
maar jaagt in bos). Activeer voorkennis met behulp 
van een kringgesprek en/of woordweb. Kunnen  
leerlingen spontaan voorbeelden noemen van die-
ren die hun nest ergens anders hebben dan waar ze 
jagen? Moet je kunnen vliegen om ergens anders te 
wonen dan waar je je voedsel zoekt? Er staat veel  
achtergrondinformatie over de vogels op  
www.beleefdelentejunior.nl.

•	 	Verrijking	en	verdieping: kunnen leerlingen zich 
inleven in een vogel-leven? Slechtvalken en oehoes 
broeden in een ander gebied dan waar ze voed-
sel zoeken. Iedere dag vliegen ze op en neer tussen 
broed- en voedselgebied. Misschien weten de leerlin-
gen nog wel andere voorbeelden van vogels of andere 
dieren die ‘forenzen’. Dat kan een mooi avontuur 
opleveren: wat komen die vogels elke dag tegen? 
Wat nou als die vogel een dag geen zin heeft om te 
reizen? Laat de leerlingen in kleine groepjes een klein 
toneelstukje bedenken en uitvoeren waarin ze met 
zo’n scenario aan de slag gaan. 

•	 	Instructies	bij	het	werkblad:	de leerlingen kunnen 
de vogels uitknippen en in het juiste kader plakken, of 
de naam van de vogel in het juiste kader schrijven.

• 	Achtergrondinformatie:	SchoolTV clip Bescherming 
van vogels, Dieren die in een schuur wonen of Bio-
topen, informatie op www.beleefdelentejunior.nl 
over verschillende vogels waarbij webcams geplaatst 
zijn. 
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Wonen en eten zoeken
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	Ik	woon	op	het		
platteland.	Ik	eet	insecten.	
Die	vang	ik	al	vliegend.

Ik	woon	langs		
een	beek	of	rivier.		
Mijn	lievelingseten	

is	vis.
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Wonen en werken
Een vogel kan op een rots wonen, 
Een vogel kan in het ene gebied wonen, 
maar in een ander voedsel verzamelen. 
Weet jij dat van deze vijf webcam-vogels? 
Zet de naam van de vogels in de tabel. 
Zet de letter die voor de naam staat in de 
eerste kolom (onder de pijl). Als je klaar bent, 
lees je waar élke vogel woont.

doen!doen!

vogel nest maken voedsel halen

Ik	woon	op	een	
rots	en	zoek	mijn	
eten	in	het	bos.

Ik	woon	graag		
in	tuinen	van	
mensen,	maar	

ook	in	het	bos.	Ik	
eet	het		

liefste	rupsen,	
insecten	en		
zaden	die	ik	in	
tuinen	of	

bossen	vind.

Ik	woon	op	een	hoge	
plek	en	zoek	mijn	eten	
op	het	platteland.”

s boerenzwaluw

t ijsvogel

u oehoe

h slechtvalk

 i koolmees




