Project voorjaar groep 4

Les 3

De balts van de fuut.
Nodig:
Van Milieueducatie:
- Dvd: baltsgedrag van de fuut.
Zelf verzorgen:
- rood, bruin en zwart karton;
- scharen;
- lijm;
- takje.

Tijd:

± 40 minuten.
Balts: Als het mannetje het vrouwtje heeft gevonden dan begint de
balts. Een soort “hofmakerij”, vertrouwd worden met elkaar, als
voorbereiding op de paring. Daarbij horen vaak allerlei karakteristieke
gedragspatronen. Als je enige tijd naar vogels kijkt kun je er gemakkelijk een paar herkennen.

Lesinhoud:

Het bekijken van de balts van de fuut op dvd; aan de hand van een
verhaal en met een zelfgemaakte “futenkraag” naspelen van de balts.

Voorbereiding:

Zet de dvd-speler met dvd en de materialen voor het maken van de
“futenkraag” klaar.

Kern:

Dvd van de balts van de fuut.
Laat de dvd zien.
De tekst van de film is vrij moeilijk voor groep 4, maar de beelden zijn
heel duidelijk en spreken aan. De film duurt ongeveer 10 minuten en
brengt heel duidelijk de balts, paring, broedgedrag en jongen in beeld.
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Verwerking:

Practicum.
De leerlingen maken een tooi van karton, een zogenaamde “futenkraag”.
Gebruik hiervoor een strook karton van 60 bij 2,5 cm. Plak de
uiteinden aan elkaar en versier de tooi met veren van karton.
Rollenspel.
2 kinderen zetten hun “futenkraag” op en spelen hierbij het
baltsgedrag van de futen na. Ter ondersteuning kan de
groepsleerkracht het volgende verhaaltje voorlezen. De leerlingen
spelen wat de leerkracht voorleest.
“Het is voorjaar en de mannetjesfuut pikt met zijn snavel allerlei
ongedierte uit zijn veren. Dan duikelt hij met zijn kop naar voren en
laat het water over zijn rug rollen. De kraag gaat er steeds mooier uit
zien. Die groeit langzaam tot een mooie, grote futenkraag. Op zijn
kop krijgt hij een prachtige kuif. Hij voelt de zon op zijn veren schijnen. Hij is zo trots op zijn pak dat hij het aan de andere futen laat
zien. Met een rechte hals vaart hij rond. Zachtjes gaat hij kopje onder
en als hij boven komt ziet hij een vrouwtjesfuut. Ze lijkt wel van zilver
zo glimmen haar veren.
Wat is ze mooi. Hij vaart vlak langs haar en nog een keer, als hij voor
de derde keer langs vaart schudt hij voor de lol met z’n kop. Zij doet
dat ook. Kroak! roept hij. Zij roept terug. Steeds zwemmen ze vlak
langs elkaar en schudden ze met hun kop, het is een spel. Dan komt
hij recht op haar af en ze duwen met hun borst tegen elkaar. Steeds
hoger komen ze uit het water. Ze snellen op elkaar af en duwen el
kaar uit het water. Het mannetje geeft het vrouwtje een tak. Af en toe
houden ze pauze. Daarna begint het spel opnieuw. Ze worden ver
liefd…… “
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