
Natuur inlevingsopdracht
Vrij als een vogel: ga naar het hoogste punt, 
bijvoorbeeld op een duin. Vraag de kinderen 
alleen op een plekje te gaan zitten en een 
vogel te bestuderen die dichtbij is. Wat is de 
vogel aan het doen? Kijk vervolgens goed 
naar een vliegende vogel in de lucht en vlieg 
in gedachten met de vogel mee op de wind. 

Vraag de kinderen te gaan staan met hun 
armen gespreid en met hun gezicht in de 
wind. Hoe zou het voelen om te vliegen 
als een vogel? Waar zou je naartoe willen 
vliegen? Kijk naar beneden, hoe ziet het 
landschap er vanuit de lucht uit? Ren naar 
beneden van het duin alsof je vliegt en voel 
de wind in je haren!

Leer het van de boswachter
Er zijn wel 100 verschillende soorten meeuwen. De meest voorkomende 
meeuwen aan de Nederlandse kust zijn de zilvermeeuw, de kokmeeuw en 
de kleine mantelmeeuw. Meeuwen zijn echte kustvogels, ze hebben 
zwemvliezen tussen hun tenen waarmee ze kunnen dobberen op het water. 
Meeuwen eten alles wat ze te pakken kunnen krijgen. Ze vangen vliegend de 
vissen uit de branding. Ze zijn brutaal en pakken ook gerust een worm van 
een strandloper af. Ze zijn ook niet bang voor mensen. Pas maar op als je 
buiten patat eet, want ze pikken graag een frietje mee. En als ze de kans 
krijgen, trekken ze een vuilniszak kapot op zoek naar iets eetbaars. 
Het lijkt wel of meeuwen 
altijd honger hebben. 
Meeuwen kunnen goed 
vliegen. Vaak zie je 
meeuwen in de lucht 
hangen, zonder hun 
vleugels te bewegen, ze 
zweven dan op de wind 
en maken gebruik van de 
luchtstromingen.
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Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
33. Zilvermeeuw 
36. Strandloper 
43. Aalscholver 
45. Kauw
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