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Winterfeest voor vogels
Vogels lokken en kijken in de tuin of op het balkon
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Colofon
De activiteit ‘Winterfeest voor vogels’ is samengesteld door het MEC Leiderdorp.
De handleiding is vrij te downloaden vanaf onze website: www.mecleiderdorp.nl. Mocht je
aanvullingen, tips of complimenten hebben, mail ze naar mec@leiderdorp.nl
Foto’s zijn van het MEC of komen van de rechtenvrije afbeeldingensite pixabay.com
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Inleiding
Jonge kinderen ontdekken de wereld om hen heen. Ze zijn gek van dieren en ze willen heel graag
voor ze zorgen! In groene tuinen zie je ’s winters heel veel vogeltjes. Je kunt de vogels uitnodigen om
dichterbij te komen. Je kunt vogelvoer ophangen, maar nog leuker is om het met de kinderen zelf te
maken.
Plak een vogelzoekkaart op het raam en laat de kinderen kijken naar de vogels die op het voer
afkomen.
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Activiteiten

Wat?
1. Een gesprekje over
vogels

Activiteiten
Praat samen over vogels.
Hoe zien ze eruit? Wat doen
ze? En wat eten ze graag?
Wissel ervaringen uit.

Benodigdheden
• Powerpoint Winterfeest voor
vogels (downloaden) of andere
afbeeldingen van tuinvogels
(boeken/ internet)
• Extra: verschillende soorten
vogelvoer, zaden en bessen.

2. Vogelkijk-raam
inrichten.

Plak de vogelkaart(en) en
kijklijst op het raam.
Leg een verrekijker klaar.

•

Je kunt je kinderen de
vogels ook laten natekenen.
3. Cupcakes maken

Maak van frituurvet, zaden
en vruchten een cupcake
voor de vogels.

4. Pindaslinger rijgen

Pindaslinger van doppinda’s
rijgen.

5. Vogels kijken en tellen
hoeveel van elke soort

Cupcakes buiten zetten en
binnen achter het raam
wachten tot de vogels
komen.
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A4 Vogelzoekkaart
(download/uitprinten/bestellen)
Kijklijst (uitprinten)
Indien aanwezig: een verrekijker
Eventueel teken enknutselmaterialen
Cupcakevorm
Papieren cupcakevormpjes.
Frituurvet in stukjes
borden
keukenmateriaal
vogelzaad uit de winkel
zaden en bessen van buiten
Ongebrande doppinda’s
Draad
Dikke, stompe naald
Grote spijker
Eventueel rozijntjes
Verrekijker
vogelkijkraam met
vogelzoekkaart en kijklijst
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Een gesprekje over vogels
Ga gezellig samen in gesprek. Wat weet je kind al van vogels? Wat gaan jullie samen doen vandaag?
De Powerpoint helpt jullie een eindje op weg, met filmpjes en illustrerende foto’s.
Dit heb je nodig:
•

Powerpoint Winterfeest voor vogels, te downloaden op www.mecleiderdorp.nl

Nodig als je vogelvoer gaat maken.
•
•
•

Vogelzaad uit de winkel
Bessen en zaden, buiten verzameld
Frituurvet

Aan de slag!
•

•

•

•
•
•

•

Kijk samen door het raam, of ga ergens rustig met je kind in het park lopen. Kijk of je vogels
ziet. Welke vogels kent je kind al? Stel vragen om zijn of haar aandacht te richten: Heeft de
vogel ogen? Hoeveel poten heeft de vogel? Waar zitten z’n vleugels? Zie je de snavel van de
vogel? Wat voor geluid zou hij maken? Het mooiste is als je kind dat zelf vertelt, maar je kunt
hem of haar wel helpen natuurlijk.
Wat kunnen vogels goed? Ze kunnen goed vliegen, ze kunnen soms mooi zingen. Ze pikken
met hun snavels. Ze hebben veren in plaats van haren. Doe samen een vogel na. Wie kan het
hardste vliegen?
Bekijk samen de powerpoint (op de webpagina waar je deze handleiding hebt gedownload,
kun je ook de Powerpoint downloaden). Vergelijk de verschillende vogels: Wat hebben ze
hetzelfde? En wat is anders?
Wat eten vogels graag? Vogels eten bijvoorbeeld zaadjes, pinda’s, meelwormen, vruchten.
Misschien hebben jullie weleens eerder samen vogels gevoerd. Kwamen de vogels daarop
af? Laat je kind daarover vertellen.
Vertel over de winter. In de winter is het vaak koud. De vogeltjes hebben meer eten nodig
om warm te blijven. Maar ze kunnen dan niet zo goed hun eten vinden. Er is minder te
vinden en misschien zit het onder de sneeuw. Jullie kunnen vogels een handje helpen door
cupcakes voor ze maken! (dia 12)
Voordat het zover is, gaan jullie eerst een kijkraam klaarmaken. Bij de volgende activiteit
staat beschreven hoe je dat doet.

Winterfeest voor vogels – MEC Leiderdorp

Pagina 6 van 10

Vogelkijkraam maken
Dit heb je nodig:
•

•
•
•

Vogelzoekkaart(en). In de download van het gratis lespakket van de KNVV zitten 2
herkenningskaarten. Op internet is ook genoeg te vinden. Print deze uit om op te hangen.
Ook zijn er kaarten online te bestellen, bijvoorbeeld bij www.despeurzoekers.nl.
Kijklijst. De kijklijst is op bladzijde 10 te vinden. Print deze uit.
Een verrekijker, indien in huis aanwezig.
Eventueel teken- en knutselmaterialen.

Aan de slag!
Straks ga je voer voor de vogels maken. Om de vogels goed te kunnen zien, ga je dat buiten voor het
raam zetten. Daarvoor maak je een vogelkijkraam.
Hoe ga je dat maken? Laat je kind reageren op voorstellen, zoals:
•
•
•
•
•

Zullen we vogelzoekkaarten voor het raam hangen?
Zullen we vogels gaan natekenen en de tekeningen voor het raam hangen?
Laten we de namen van de vogels opschrijven (als je kind kan schrijven).
Laten we een verrekijker knutselen.
Zullen we aankruisen welke vogels we zien? En ze tellen?

Kies uit wat je wilt doen en richt jullie eigen vogelkijkraam in.

Winterfeest voor vogels – MEC Leiderdorp

Pagina 7 van 10

Cupcakes maken voor vogels
Dit heb je nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•

Metalen cupcakevorm (met ruimte voor zes cupcakes)
Papieren cupcakevormpjes
Bord met in stukken gesneden frituurvet
Vogelzaad uit de winkel
Bakje met zaden en bessen, buiten verzameld
Magnetron om het frituurvet zacht te maken
Doekjes om de handen mee schoon te maken
Vuilniszakken of kranten voor op de tafel

Bovenstaande spullen kun je kopen in de supermarkt.
Aan de slag!
Verzamel buiten, in de Houtkamp bijvoorbeeld, bessen en zaden. Om te zien welke bessen vogels
lekker vinden, kun je hier de bessenkalender van de Vogelbescherming downloaden.
De basis van de cupcake is het frituurvet. Dat snijdt je van te voren in stukjes. Eventueel kun je het
even in de magnetron zetten of op een warme plek wegzetten, zodat het al een beetje zacht is. Het
kneden doet je kind zelf met de handen.
Meng het vogelzaad goed door het vet. Als het vet goed in het vormpje is gedrukt versier je de
cupcake met zaden en bessen!
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Pindaslingers rijgen
Dit heb je nodig:
•
•
•
•
•

Ongebrande doppinda’s
Draad
Stompe naald
Grote spijker
Eventueel rozijntjes

Aan de slag!
Maak met de spijker voorzichtig gaatjes in de pinda’s. Begeleid zeker jonge kleuters hier goed bij. Rijg
met naald en draad de pinda’s tot een slinger. De pinda’s kunnen ook afgewisseld worden met
rozijntjes. Maak de slinger zo lang als je wilt!
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Cupcakes plaatsen, pindaslingers ophangen en vogels kijken
Ga met de cupcakes en de pindaslingers naar buiten. Plaats en hang al het lekkers voor de vogels
voor het raam.
Ga terug naar binnen en kijk of er vogels op het eten af komen. Zoek samen uit hoe de vogels heten.
Maak gebruik van de vogelzoekkaart die je op het raam hebt geplakt.

Vogels tellen
Laat je kind met een potlood of stift op de kijklijst streepjes zetten voor elke vogel die jullie zien.
Indien de vogelzoekkaart gelamineerd is, kun je met een stift ook streepjes hierop zetten. Welke
vogels zie je het vaakst?
Laat je kind eventueel vogels tekenen of knutselen. Oudere kinderen kunnen hierbij de namen van
de vogels schrijven.
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Naam:___________________
Kijklijst: Welke vogels zie je?
Zet voor elke vogel die je ziet een streepje. Probeer goed op te
letten, zodat je niet twee keer dezelfde vogel telt.

mus

merel

kraai

duif

koolmees

roodborstje

gaai

ekster
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