
Natuur onderzoeksopdracht
Buurtvogels: maak een wandeling door de 
buurt. De kinderen gaan op zoek naar de 
vogels waarvan ze een PLUS buitenkaartje 
hebben. Lees de omschrijving op het kaartje 
om de vogels gemakkelijker te kunnen vinden. 
Waar vind je een fuut en een meerkoet? 
Waar moet je kijken om een ekster te zien? 
Als de kinderen een vogel gevonden hebben, 
bestuderen ze de vogel goed en onderzoeken 
ze de zaken die op het kaartje beschreven 
staan.

Welke vogels wonen er nog meer in de 
buurt? Elk kind kijkt een tijdje naar een 
vogel, waar is hij mee bezig? Ze proberen op 
die manier een leuk weetje over hun vogel 
te ontdekken. Vervolgens maken ze zelf een 
extra PLUS Buitenkaartje over hun buurtvogel 
waarop ze het zelf ontdekte weetje schrijven. 
Op www.welkevogelisdit.nl kunnen ze  
ontdekken wat voor vogel het is.

Leer het van de boswachter
Wanneer je een klein zandkleurig vogeltje ziet met zijn staartje recht omhoog, 
dan is het vast een winterkoninkje. Het winterkoninkje komt het hele jaar 
in Nederland voor. Je vindt ze niet alleen in natuurgebieden, maar ook in 
steden. Als er tenminste voldoende lage struiken en planten aanwezig zijn 
waar ze insecten, rupsen en spinnen kunnen vinden. Het mannetje is een 
echte vrouwenversierder. In het voorjaar kan hij 3 vrouwtjes tegelijk aan het 
broeden hebben. Daarna heeft hij het druk, want hij zorgt voor al zijn 
nakomelingen. Winterkoninkjes blijven in de winter in Nederland, maar 
kunnen niet goed tegen 
kou. Ze kruipen dan dicht 
tegen elkaar aan op een 
beschut plekje. In de 
winter, als er nauwelijks 
insecten te vinden zijn, eet 
het winterkoninkje bessen 
en zaden.

Buurtvogels

-
min.

Groep

5-8
45
min.

Materialen: PLUS buitenkaartjes, stevig papier, internet 
Begeleid: ja

Fuut.

Onderdeel van:

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

PLUS buitenkaartjes: 
2. Fuut - 4. Mus - 5. Meerkoet  
8. Spreeuw - 11. Kokmeeuw
12. Halsbandparkiet
14. Ekster 
15. Knobbelzwaan

Mede mogelijk 
gemaakt door:

http://www.welkevogelisdit.nl
http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html

