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Leerkracht

1

Grutto
Inhoud in het kort
Deze lessenreeks bestaat uit 3 delen, die 

ook los van elkaar gegeven kunnen worden:

1.    Grutto-groet; (luister)opdrachten,  

zingopdracht en musiceeropdracht.  

Luistervragen over de tekst en over de 

muziek, een tekenopdracht, het zingen 

van het Grutto-lied en samen een 

muziekstuk maken en uitbeelden.

2.  Grutto-luister- en musiceeropdrachten; 

geluiden en kenmerken van geluiden 

benoemen. Doelen: oren openen voor 

geluiden en benoemen van geluiden en 

hun specifieke kenmerken.

3.  Fluitenkruid; fluitjes maken van fluiten-

kruidstengels, daar geluid uit krijgen en 

samen muziek maken.

Werkvormen
Individuele opdrachten, groepsopdrachten 

en klassikale opdrachten.

Verloop van de les
Introductie (10 à 20 minuten)

Start de les met een filmpje van Schooltv:  

•   Huisje Boompje Beestje (15 minuten)

•   De grutto (1,5 minuut)

Praat met de leerlingen over de context van 

de les: Waarom broeden grutto’s in graslan-

den? Wat is het voordeel? En wat is het 

nadeel? Welke gevaren loopt een grutto?

Vervolg met Les 1 (50 min.), en/of les 2 (30 

min.) en/of les 3 (35 min.).

Aanvullende suggesties
Kijk voor meer informatie over de grutto op 

de website van Vogelbescherming 

Nederland. Hier vind je ook een  

filmpje en geluidsopnames  

van de grutto.

Doelen
Het hoofddoel van Vogelbescherming Nederland is kinderen in 

contact te brengen met vogels.

Kerndoelen
Sluit aan bij de volgende kerndoelen van het domein Oriëntatie 

op jezelf en de wereld:

•  Mens en samenleving, kerndoel 39: De leerlingen leren met 

zorg om te gaan met het milieu.

•  Natuur en samenleving, kerndoel 40: De leerlingen leren 

in de eigen omgeving veelvoorkomende planten en dieren 

onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren 

in hun leefomgeving; kerndoel 41: De leerlingen leren over 

bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en 

functie van hun onderdelen.

•    De lessen bevatten elementen van onderzoekend leren en 

samenwerken.

https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-grutto/
https://schooltv.nl/video/de-grutto-elk-jaar-is-deze-prachtige-maar-bedreigde-vogel-te-vinden-in-onze-weilanden/
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/?vogel=82

