
Benodigdheden:
Voor ieder groepje: Acht grote dennenappels, vlieger-
touw, pindakaas, een mes, zaden en bessen.

Doel:
De leerlingen leren dat vogels in de winter moeilijk eten 
kunnen vinden. Ze ontdekken op welke wijze ze vogels 
in de winter kunnen helpen.
De leerlingen helpen de vogels in de winter door voed-
sel voor de vogels te maken.

Tijdsduur:
1 lesuur

Uitvoering:
Werk in kleine groepen van maximaal 8 leerlingen. 
Vraag eventueel of ouders willen helpen bij het maken 
van voedsel voor de vogels. 

Wat moet je vooraf doen?:
Verzamel van tevoren allerlei soorten zaden en bes-
sen in verschillende bakjes. Verzamel voldoende open 
staande dennenappels. Maak een touwtje aan de den-
nenappels, zodat ze kunnen worden opgehangen als ze 
klaar zijn.
Kies een plek voor het raam van de klas waar u de 
dennenappels op kunt hangen. Doe dat  samen met de 
kinderen. Plaats eventueel  een voederplank voor het 
raam (gemaakt door een handige vader of moeder).
Kijk voor tips over het voeren van vogels op de website 
van Vogelbescherming: www.vogelbescherming.nl/
tuinvogels 
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Lokken van stadsvogels

Vogels lokken met voedsel
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Introductie:
Maak een wandeling met de hele groep in de buurt 
van de school en let op voedselbronnen voor vogels. 
Staan er bomen met bessen? Zijn er struiken met 
rozenbottels? Zijn er vogels in de buurt? Zoeken de 
vogels voedsel en zo ja, wat eten ze ? Als er eenden in 
de buurt zijn, neem dan wat broodstukjes mee om te 
voeren. 
Terug in de klas, wijs dan op de voederplank en be-
spreekt met de leerlingen wat voor voedsel daar op 
gelegd kan worden voor de vogels.

Leerlijn: leerlingen beseffen dat 
dieren voedsel nodig hebben om 
te overleven, net als mensen. 
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Activiteit 1:
Laat in een kleine groep de leerlingen dennenappels 
 insmeren met pindakaas. Als dat klaar is kunnen ze 
door de zaden en bessen gerold worden. Ook kunnen 
zaden en bessen er in geduwd worden zodat ze stevig 
tussen de schubben van de dennenappel zitten.

Activiteit 2:
Ga met het groepje naar buiten en hang de dennenap-
pels op. Leg wat zaden en bessen neer voor de vogels 
op de voederplank en plaats een bakje met water in de 
buurt van het raam. Kijk in de week/ weken hierna re-
gelmatig met de leerlingen naar buiten om de vogels te 
observeren. Zijn het verschillende vogels of vogels van 
één soort? Zijn ze groot of klein? Welke kleuren hebben 
de vogels? Hebben ze allemaal dezelfde snavel? Eten de 
vogels veel of weinig? Gebruik eventueel een zoekkaart 
om te weten om  welke vogels het gaat. 

Activiteit 3:
De leerlingen gaan voor de vogels buiten zorgen. Ze 
plaatsen een badje, waar de vogels zich in kunnen 
 wassen. Drinken ze ook van het water?

Activiteit 4:
Leer de kinderen een liedje over een vogel aan.

Afsluiting:
Kijk met de leerlingen naar het fi lmpje op School TV uit 
het programma Koekeloere: ‘Eendjes voeren met Flip 
de Beer’.

Tip: Plak een paar vogelsilhouetten op het raam om 
te voorkomen dat vogels tegen het raam aanvliegen.  
Deze zijn verkrijgbaar in de (web)winkel van Vogel-
bescherming.
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Bijlage 
Maak zelf deze matrix of tabel compleet, waarop de leerlingen kunnen aangeven welke 
vogel wat eet en hoe vaak.

 Zaden noten wormen appels mieren

Merel

Mus

Kraai

VlaamseGaai

Koolmees

Roodborst

....

....

....

Kruis aan wat er is in onderstaande tabel, eventueel met aantallen.

Voersoort
Vogels


