Project voorjaar groep 4

Les 4

Nestbouw
Nodig:
Van Milieueducatie:
- Zakje hooi.
Zelf verzorgen:
- Werkblad ‘elke vogel zijn eigen nest’;
- Werkblad ‘welk nest hoort hier?’;
- Materiaal om nestjes te bouwen
(takjes e.d.)

Tijd:

± 45 minuten

Lesinhoud:

Vogels maken allerlei verschillende soorten nesten. Daarvoor gebruiken ze diverse materialen. Ze zoeken voor hun nest een geschikte
plek.

Voorbereiding:

Kopieer de benodigde werkbladen.
Laat de kinderen bouwmateriaal voor nesten verzamelen en meenemen.

Introductie:

Kringgesprek over vogelnesten.
U houdt een kort klassengesprek over vogelnestjes.
- Wie heeft er wel eens één gezien?
- Hoe zag die eruit?
- Waar was het nestje gebouwd?
- Waren er vogels bij?
- Heb je gezien of er jonge vogeltjes in zaten?

Kern:

Waar maken vogels hun nest?
Elke vogelsoort heeft weer andere gewoontes wat betreft de nestbouw en het broedgedrag.
De kinderen kijken wat voor nesten verschillende vogels maken en
welke plekken ze daarvoor uitzoeken. De kinderen gebruiken daarvoor de werkbladen “Elke vogel zijn eigen nest” en “Welk nest hoort
hier?”.
Per vogelsoort staat kort beschreven wat voor soort nestje hij maakt.
De kinderen moeten de nestjes uitknippen en in de tekening op de
juiste plaats opplakken.
Nesten bouwen.
Een nestje bouwen is helemaal niet zo simpel als het lijkt. Om dit te
ervaren mogen de kinderen proberen om zelf eens een nestje te
bouwen.
Het is leuk als de kinderen buiten zelf wat nestmaterialen kunnen
verzamelen. Zij kunnen ook gebruik maken van de door Natuur- en
Milieueducatie bijgeleverde materialen.
Geef de leerlingen de tip om eerst een geraamte van takjes te maken.
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Verwerking:

Zoek een plek voor je nest in de klas.
Als de leerlingen klaar zijn met hun nestje maken, moeten zij goed om
zich heen kijken en bedenken wat in het klaslokaal, een geschikte
plaats zou zijn om het nestje te plaatsen. In de nabespreking mogen
de kinderen vertellen wat hun motivatie voor die specifieke plek was:
- niemand kan erop gaan staan: veiligheid
- tegenaan stoten
- poezen kunnen er niet goed bij
- beschutte plek
Na deze bespreking kunnen de nestjes in de omgeving van de
voorjaarshoek worden geplaatst.

Suggestie

Eieren kleien.
Eventueel kunnen de kinderen van klei eieren boetseren en verven
voor in de nestjes.
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