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LESDOELEN
De kinderen kunnen:
• verschillende vogels in stad of dorp noemen en herkennen van een 

afbeelding.
• een aantal verschillen en overeenkomsten noemen tussen vogels 

(uiterlijk en gedrag).
• een reden noemen waarom vogels in de stad soms wat hulp kunnen 

gebruiken.
• een voorbeeld noemen van hulp aan vogels in de stad.
• een gevoel van zorg ontwikkelen voor vogels.

WOORDENSCHAT
Basiswoorden:
• het nestkastje
• het voedsel 

Doelwoorden:
• het nest
• het gedrag
• het uiterlijk

Extra woorden:
Geen.

MATERIALEN
Voor STAP Introduceren/route 1:
Geen.

Voor STAP Introduceren/route 2:
• Per tweetal: het kopieerblad bij deze les.
• Duidelijke kleurenfoto’s van een koolmees, huismus, merelmannetje en 

merelvrouwtje (op internet).

Voor STAP Lezen, kijken en verwerken:
Geen.

VOORBEREIDING
Voor STAP Introduceren/route 1:
Geen.

Voor STAP Introduceren/route 2:
Per tweetal: een kopie maken van het kopieerblad.

Voor STAP Lezen, kijken en verwerken:
Geen.

thema 1 – Een mus in de regen
les 1 – De vogelwedstrijd
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Extra lessugesties 

Achtergrondinformatie

Les voorbereiden Introduceren Lezen, kijken 

en verwerken

Refl ecteren

Route 1: Samen praten
Vertel: In Nederland leven er allerlei soorten vogels. Niet 
alleen in de natuur, maar ook in het dorp en in de stad. 
Maak met de kinderen een woordweb van hun vogel-
kennis. Gebruik daarvoor de volgende vragen.
• Welke vogels kennen jullie?
• Wat kun je vertellen over hun uiterlijk? [Bijvoorbeeeld 

veren, snavel.]
• Wat kun je vertellen over hun gedrag? [Bijvoorbeeld 

fl adderen, zingen, kwetteren.]
• Waar zijn veel vogels? [In het park, op het schoolplein, 

in het bos, in de tuin.]
• Zitten alle vogels op dezelfde plek? Welke vogels zie je 

bijvoorbeeld in de stad? [Duiven en mussen.] Welke 
vogels zie je aan het strand? [Meeuwen.]

• Waar leggen vogels hun eieren? [In nestjes en 
nestkastjes.]

• Welk voedsel eten vogels? [Wormen, brood, zaadjes.]
• Wie heeft er wel eens vogels gevoerd in de winter? 

Waarom doen mensen dat? [Omdat vogels moeilijk 
eten kunnen vinden in de winter.]

Route 2: Samen doen
Maak tweetallen en deel de kopieerbladen uit. 
Vertel: Jullie gaan vogels tellen. Bekijk de afbeeldingen op 
het kopieerblad. Laat de kinderen eventueel eerst de 
afbeeldingen inkleuren aan de hand van de voorbeeld-
foto’s die u hebt verzameld. 
Laat de kinderen voor het raam een plekje zoeken om 
vogels te tellen. In het vak bij de foto kunnen ze turven 
of schrijven hoeveel ze van de soort hebben gezien.
Het laatste vak kunnen ze gebruiken voor andere vogels. 
U kunt dit ook vooraf invullen. Als er bijvoorbeeld veel 
meeuwen of duiven in de buurt van uw school zijn, laat 
die er dan bij zetten.
Vijf minuten lang tellen ze de vogels die ze buiten zien. 
Daarna roept u de kinderen weer bij elkaar. Tel de 
resultaten van alle groepjes bij elkaar op. Welke vogel-
soort is de winnaar van deze vogelwedstrijd?
Vertel: Ieder jaar zijn er mensen die de vogels in de dorpen 
en steden tellen. Dat doen ze door de vogels in hun tuin te 
tellen. Ze willen graag weten hoeveel vogels er zijn van elke 
soort.

Didactische aanwijzing

Het kan voorkomen dat de kinderen weinig of geen 
vogels zien. Of dat verschillende groepjes dezelfde vogel 
hebben geteld. Dat is allemaal niet erg. Het gaat erom 
dat ze goed om zich heen kijken.
Tip: u kunt de kinderen ook buiten op het schoolplein 
laten tellen, liefst in de buurt van bomen of struiken. 
Wijs hen erop dat ze heel stil blijven staan en zachtjes 
praten, anders jagen ze de vogels weg.

1

2

Kies één van onderstaande routes voor het vervolg van de inleiding. Kies uit
route 1
route 2
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STAP Introduceren

Les 1 gaat over vogels. Laat het lesboek en werkboek nog dicht.
De ontdekvraag is: Welke vogels zie je veel?
Vertel: Jullie gaan ontdekken dat er verschillende vogels zijn. Je leert de namen van een aantal vogels. En je leert ook hoe je 
vogels kunt helpen.

Didactische aanwijzing

De introductie op les 1 kunt u op twee manieren 
aanbieden aan de kinderen. U kiest voor route 1 (Samen 
praten) of voor route 2 (Samen doen).

Taalsteun

Woorden uit de woordenschat staan vetgedrukt. In het 
taalkatern vindt u uitleg over taaldidactiek; hoe u 
woorden uitlegt aan kinderen.
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De talentenjacht 

(Laat de kinderen het lesboek openen op bladzijde 6-7.)
Jip en haar vriendinnetje Emma draaien langzaam rondjes op de 
schommels in de tuin. Het is een beetje koud, maar het zonnetje 
schijnt zo lekker, dat ze fi jn buiten kunnen spelen. Al draaiend en 
etend van een koek praten ze over de talentenjacht, die vandaag 
was in de gymzaal. Heel leuk was dat!

Zelf hadden ze een liedje gezongen, twee jongens hadden een 
heel knappe breakdance gedaan en een ander groepje had op 
de gymmatten judo laten zien. Er was ook nog een modeshow 
geweest met zelfgemaakte hoeden. De juf had gezegd dat hun 
hele klas superwinnaar was, met al die verschillende talenten.

Emma verkruimelt haar laatste stukje koek voor een paar 
mussen, die op de tegels heen en weer springen. De bruine 
vogeltjes pikken de kruimeltjes druk kwetterend op en durven, 
heel brutaal, nog dichterbij te komen. ‘Dat groepje kan ook 
wel aan een talentenjacht meedoen,’ zegt Jip, ‘moet je zien 
hoe goed ze kunnen hiphoppen, die mussen.’ ‘Hiphoppen?’ 
Emma schiet in de lach. ‘Jip, ik weet wat, we doen hier ook een 
wedstrijd, we kijken welke vogels het best kunnen hiphoppen.’

‘Ja,’ zegt Jip, ‘en wie het best kunstjes kunnen doen. Moet je die 
koolmeesjes ondersteboven zien hangen aan het vogelhuisje. 
Dat zijn dan de acrobaten.’ ‘Zijn dat koolmeesjes?’ vraagt 
Emma. ‘Ja, die met die zwarte petjes en die stropdas,’ zegt Jip.

(Laat de kinderen nu de bladzijde omslaan.)
Jip staat op van haar schommel en maakt van een tak een 
microfoon: ‘Dames en heren, we zoeken vogels voor de 

thema 1 – Een mus in de regen
les 1 – De vogelwedstrijd

STAP Lezen, kijken en verwerken

Vertel: Ik ga een verhaal 
voorlezen. Het verhaal gaat 
over een talentenjacht. Leg uit 
wat dat is: een wedstrijd 
waarbij je kunt laten zien hoe 
goed je iets kunt, bijvoorbeeld 
dansen of zingen. Sta kort stil 
bij hiphoppen: dat is een 
manier van dansen.

STAP Lezen, kijken en verwerken

Taalsteun

Woorden uit de woordenschat 
staan vetgedrukt. In het 
taalkatern vindt u uitleg over 
taaldidactiek; hoe u woorden 
uitlegt aan kinderen.
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Extra lessugesties 

Achtergrondinformatie

Les voorbereiden Introduceren Lezen, kijken 

en verwerken

Refl ecteren

STAP Lezen, kijken en verwerken

Na afl oop van het verhaal 
vraagt u: Welke vogelsoorten 
hebben jullie horen noemen in 
het verhaal? [Merel, koolmees, 
mus, duif.] Wat kan de merel 
heel goed? [Fluiten.] En de 
koolmees? [De koolmees kan 
allerlei kunstjes.] En wat 
kunnen de mussen? [De 
mussen ‘hiphoppen’ en 
kwetteren.]

talentenjacht in de tuin. Alle vogels mogen meedoen!’
‘Ja leuk,’ zegt Emma, ‘en de winnaars krijgen een vetbol. Hebben 
jullie die nog?’

‘Ja, er ligt er vast nog wel eentje in de schuur,’ zegt Jip, terwijl 
ze aan de schommel hangt. Boven hun hoofd koeren ineens 
een paar duiven: roekoe, roekoe! ‘Die zijn het publiek,’ zegt Jip. 
‘Ze vinden de show goe-hoed, goe-hoed!’ Samen wiegen ze op 
de schommels heen en weer en lachen om het publiek, dat zo 
enthousiast meekoert.

‘Sst,’ fl uistert Emma, ‘ik hoor iemand heel mooi zingen.’ Jip komt 
zachtjes overeind, ‘Dat is een merel, kijk Emma, daar zit-ie, in 
zijn eentje in die hoge struik, die zwarte met die oranje snavel is 
het.’

Muisstil kijken ze naar de merel, die zijn bovenste best doet.
‘Ik vind die merel de beste zanger,’ zegt Emma, ‘dat is echt een 
toppertje, en jij?’

‘Ja, die merel is de nummer één zanger,’ zegt Jip, ‘maar de 
koolmeesjes zijn de beste acrobaten,’ vind ik. Met een beetje 
medelijden kijken ze naar de drukke hiphoppertjes dichtbij 
hen. ‘En de mussen zijn de grappigste,’ zegt Emma, ‘want ze 
kwetteren er ook nog bij. Die vetbol mogen ze met de andere 
winnaars delen.’ ‘Ik haal binnen nog een appel,’ zegt Jip, ‘dan 
hebben ze ook nog een superhoofdprijs met z’n allen!’
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LESBOEK

Lesboek pagina 4-5 Lesboek pagina 6-7

thema 1 – Een mus in de regen
les 1 – De vogelwedstrijd

De ene vogel kan mooi fl uiten, 
de andere doet kunstjes.

Welke vogels zie je veel?

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

Huismussen zijn graag samen.
En dicht bij mensen.
Daar vinden ze voedsel.

4

STAP Lezen, kijken en verwerken

Didactische aanwijzing

Lees met de kinderen de 
tekstjes in het lesboek. Geef de 
kinderen de gelegenheid de 
illustratie goed te bekijken. 

Taalsteun

Sta stil bij de moeilijke 
woorden in het lesboek: 
dichtbij, stropdas en nestkast-
je.

U kunt de volgende vragen 
stellen:
Wat is het bruine hokje aan de 
muur van de schuur? [Een 
nestkastje.]
Waar is dat voor? [Daar 
kunnen de vogels een nestje in 
maken.] Benoem het doel-
woord: het nest. Een nest is een 
plek waar een vogel eitjes legt 
en uitbroedt.

Taalsteun

Basiswoord: het nestkastje. Een 
nestkastje is een hokje waarin 
een vogel zijn nestje kan 
bouwen.

Welke vogels voert Emma? 
[Huismussen.]
Waarom zijn huismussen graag 
bij mensen in de buurt? [Daar 
vinden ze makkelijk voedsel.]

Taalsteun

Basiswoord: het voedsel. 
Voedsel is eten.

Vertel: De huismus ziet er 
anders uit dan de koolmees. 
Een huismus is bruin met grijs. 
Dit is het uiterlijk van de vogels 
is: zo zien ze eruit. Vraag: Wat is 
het uiterlijk van een koolmees? 
[Een zwart kopje en een gele 
borst met een zwarte strop-
das.] Benoem het doelwoord: 
het uiterlijk. Het uiterlijk is hoe 
iets of iemand eruitziet aan de 
buitenkant.

1

2

3
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Je kunt de vogels helpen.
In de winter met voedsel.
In de lente 
met een nestkastje.

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

De merel kan mooi fl uiten.
Het mannetje is zwart.
Hij lokt de vrouwtjes.
Kom hierheen! zingt hij.

6 7

De ene vogel kan mooi fl uiten, 
de andere doet kunstjes.

Welke vogels zie je veel?

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

Huismussen zijn graag samen.
En dicht bij mensen.
Daar vinden ze voedsel.

De koolmees heeft
een zwart kopje.
Zijn borst is geel.
Met een zwarte streep.
Net een stropdas.

4 5
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Extra lessugesties 

Achtergrondinformatie

Werkboek pagina 6-7 Werkboek pagina 8-9

Les voorbereiden Introduceren Lezen, kijken 

en verwerken

Refl ecteren

De koolmees heeft
een zwart kopje.
Zijn borst is geel.
Met een zwarte streep.
Net een stropdas.

5
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les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

2 Wie is wie?

Trek een lijn.

3 Over welke vogels gaat het?

Vul de namen in.

koolmees

merel

huismus

kleur:  geel

kop:  zwart met wit

snavel:  zwart

woont:  in een nestkastje

houdt van:   gekke kunsten 

doen

naam:

koolmees 

naam:

merel 

kleur:  zwart

snavel:  geel

woont:  in een struik

houdt van:   mooie liedjes 

fl uiten

kleur:  bruin en grijs

snavel:  zwart

woont:   onder de 

dakpannen

houdt van:   veel vrienden 

om zich heen

huismus 

1 Alle vogels hebben veren.

Wat nog meer?
Teken de vogel af.

6 7

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

5 Winter of zomer?

Trek lijnen.

6 In de winter is er niet veel voedsel.

Hoe kun je de vogels helpen?
Teken op het voederplankje.
Kies uit:

4 Wat zie je op de plaat?

Kleur het nestkastje groen.
Kleur het nest blauw.
Kleur het voederplankje geel.
Kleur het voedsel rood. winter

zomer

8 9
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LESBOEK

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

De merel kan mooi fl uiten.
Het mannetje is zwart.
Hij lokt de vrouwtjes.
Kom hierheen! zingt hij.

6

thema 1 – Een mus in de regen
les 1 – De vogelwedstrijd

Lesboek pagina 4-5 Lesboek pagina 6-7

STAP Lezen, kijken en verwerken

Didactische aanwijzing

Lees samen ook de volgende 
tekstblokjes onder de plaat. 
Geef nu ook de gelegenheid de 
illustratie goed te bekijken.

Stel - na een tekstblokje of na 
afl oop - vragen bij de tekst-
blokjes en de plaat.
Herkennen jullie de verschil-
lende vogels? [Merel, koolmees, 
huismus, duif, roodborstje.]
Wat doen ze? [Zingen, eten 
zoeken, ruzie maken.]
Vertel: Dit is het gedrag van de 
vogels: zo doen vogels. Benoem 
het doelwoord: het gedrag. 
Gedrag is alles wat een dier of 
mens doet.
Wijs de kinderen op de 
kleuren van de merel. Een 
mannetje is zwart, een 
vrouwtje is bruin. Kennen jullie 
nog meer vogels waarbij het 
vrouwtje en het mannetje er 
anders uitzien? [Bijvoorbeeld: 
eenden en pauwen.]
Waarom voeren mensen vogels 
in de winter? [‘s Winters 
kunnen vogels niet zo goed 
eten vinden.]
Waarom gebruiken ze een 
voederplankje? [Dan worden 
de vogels tijdens het eten niet 
aangevallen door katten.]
Wat is goed voor vogels? 
[Vetbollen, pinda’s, appels.]
Hoe kun je vogels nog meer 
helpen? [Bijvoorbeeld: 
vogelbadje, katten een belletje 
omdoen.]

1

2

3

4

5
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Je kunt de vogels helpen.
In de winter met voedsel.
In de lente 
met een nestkastje.

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

De merel kan mooi fl uiten.
Het mannetje is zwart.
Hij lokt de vrouwtjes.
Kom hierheen! zingt hij.

6 7

De ene vogel kan mooi fl uiten, 
de andere doet kunstjes.

Welke vogels zie je veel?

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

Huismussen zijn graag samen.
En dicht bij mensen.
Daar vinden ze voedsel.

De koolmees heeft
een zwart kopje.
Zijn borst is geel.
Met een zwarte streep.
Net een stropdas.

4 5
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Je kunt de vogels helpen.
In de winter met voedsel.
In de lente 
met een nestkastje.

7

Extra lessugesties 

Achtergrondinformatie

Les voorbereiden Introduceren Lezen, kijken 

en verwerken

Refl ecteren

Werkboek pagina 6-7 Werkboek pagina 8-9

9Argus Clou Natuur en Techniek • groep 4 • Th emahandleiding • © Malmberg ’s-Hertogenbosch

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

2 Wie is wie?

Trek een lijn.

3 Over welke vogels gaat het?

Vul de namen in.

koolmees

merel

huismus

kleur:  geel

kop:  zwart met wit

snavel:  zwart

woont:  in een nestkastje

houdt van:   gekke kunsten 

doen

naam:

koolmees 

naam:

merel 

kleur:  zwart

snavel:  geel

woont:  in een struik

houdt van:   mooie liedjes 

fl uiten

kleur:  bruin en grijs

snavel:  zwart

woont:   onder de 

dakpannen

houdt van:   veel vrienden 

om zich heen

huismus 

1 Alle vogels hebben veren.

Wat nog meer?
Teken de vogel af.

6 7

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

5 Winter of zomer?

Trek lijnen.

6 In de winter is er niet veel voedsel.

Hoe kun je de vogels helpen?
Teken op het voederplankje.
Kies uit:

4 Wat zie je op de plaat?

Kleur het nestkastje groen.
Kleur het nest blauw.
Kleur het voederplankje geel.
Kleur het voedsel rood. winter

zomer

8 9
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WERKBOEK

thema 1 – Een mus in de regen
les 1 – De vogelwedstrijd

Lesboek pagina 4-5 Lesboek pagina 6-7

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

2 Wie is wie?

Trek een lijn.

koolmees

merel

huismus

1 Alle vogels hebben veren.

Wat nog meer?
Teken de vogel af.

6

STAP Lezen, kijken en verwerken

Didactische aanwijzing

De kinderen kunnen de 
opdrachten in het werkboek 
individueel of in groepjes 
maken.
Lees de opdrachten eventueel 
klassikaal voor en leg uit wat 
de kinderen moeten doen. 
Indien de kinderen de 
opdrachten zelfstandig maken, 
bespreek de opdrachten dan 
kort na.

Taalsteun

Sta stil bij de moeilijke 
woorden in het werkboek: 
nestkastje, voederplankje, 
voedsel.

Diff erentiatie

Wijs de kinderen op het 
kleurplaatje en de puzzel 
rechtsbovenin (op pagina 7 en 
9 van het werkboek). Dat zijn 
extra’s voor als ze klaar zijn 
met de opdrachten.

STAP Lezen, kijken en verwerken

Ga nog eens in op het verschil 
in uiterlijk. Vraag: Beschrijf het 
uiterlijk van elke vogel in de 
opdracht: Hoe ziet de koolmees 
eruit? En de mus? Enzovoort.
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Je kunt de vogels helpen.
In de winter met voedsel.
In de lente 
met een nestkastje.

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

De merel kan mooi fl uiten.
Het mannetje is zwart.
Hij lokt de vrouwtjes.
Kom hierheen! zingt hij.

6 7

De ene vogel kan mooi fl uiten, 
de andere doet kunstjes.

Welke vogels zie je veel?

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

Huismussen zijn graag samen.
En dicht bij mensen.
Daar vinden ze voedsel.

De koolmees heeft
een zwart kopje.
Zijn borst is geel.
Met een zwarte streep.
Net een stropdas.

4 5
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Les voorbereiden Introduceren Lezen, kijken 

en verwerken

Extra lessugesties 

Achtergrondinformatie

Refl ecteren

Werkboek pagina 6-7 Werkboek pagina 8-9

3 Over welke vogels gaat het?

Vul de namen in.

kleur:  geel

kop:  zwart met wit

snavel:  zwart

woont:  in een nestkastje

houdt van:   gekke kunsten 

doen

naam:

koolmees 

naam:

merel 

kleur:  zwart

snavel:  geel

woont:  in een struik

houdt van:   mooie liedjes 

fl uiten

kleur:  bruin en grijs

snavel:  zwart

woont:   onder de 

dakpannen

houdt van:   veel vrienden 

om zich heen

huismus 

7

STAP Lezen, kijken en verwerken

Van wie is het vogelvrienden-
boekje? 

Didactische aanwijzing

Laat zwakke lezers eventueel 
samenwerken met een goede 
lezer.
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les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

2 Wie is wie?

Trek een lijn.

3 Over welke vogels gaat het?

Vul de namen in.

koolmees

merel

huismus

kleur:  geel

kop:  zwart met wit

snavel:  zwart

woont:  in een nestkastje

houdt van:   gekke kunsten 

doen

naam:

koolmees 

naam:

merel 

kleur:  zwart

snavel:  geel

woont:  in een struik

houdt van:   mooie liedjes 

fl uiten

kleur:  bruin en grijs

snavel:  zwart

woont:   onder de 

dakpannen

houdt van:   veel vrienden 

om zich heen

huismus 

1 Alle vogels hebben veren.

Wat nog meer?
Teken de vogel af.

6 7

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

5 Winter of zomer?

Trek lijnen.

6 In de winter is er niet veel voedsel.

Hoe kun je de vogels helpen?
Teken op het voederplankje.
Kies uit:

4 Wat zie je op de plaat?

Kleur het nestkastje groen.
Kleur het nest blauw.
Kleur het voederplankje geel.
Kleur het voedsel rood. winter

zomer

8 9
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WERKBOEK

thema 1 – Een mus in de regen
les 1 – De vogelwedstrijd

Lesboek pagina 4-5 Lesboek pagina 6-7

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

4 Wat zie je op de plaat?

Kleur het nestkastje groen.
Kleur het nest blauw.
Kleur het voederplankje geel.
Kleur het voedsel rood.

8

STAP Lezen, kijken en verwerken
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Je kunt de vogels helpen.
In de winter met voedsel.
In de lente 
met een nestkastje.

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

De merel kan mooi fl uiten.
Het mannetje is zwart.
Hij lokt de vrouwtjes.
Kom hierheen! zingt hij.

6 7

De ene vogel kan mooi fl uiten, 
de andere doet kunstjes.

Welke vogels zie je veel?

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

Huismussen zijn graag samen.
En dicht bij mensen.
Daar vinden ze voedsel.

De koolmees heeft
een zwart kopje.
Zijn borst is geel.
Met een zwarte streep.
Net een stropdas.

4 5

538920-NT4_Thema1_Les1_Themahandleiding.indd   12 04-07-12   13:51



13Titel • Vak • Handleiding • © Malmberg 's-Hertogenbosch

Extra lessugesties 

Achtergrondinformatie

Les voorbereiden Introduceren Lezen, kijken 

en verwerken

Refl ecteren

Werkboek pagina 6-7 Werkboek pagina 8-9

5 Winter of zomer?

Trek lijnen.

6 In de winter is er niet veel voedsel.

Hoe kun je de vogels helpen?
Teken op het voederplankje.
Kies uit:

winter

zomer

9

STAP Lezen, kijken en verwerken

Vraag: Wat staat er op de 
plaatjes? Benoem het kort. 
[Een mus bij een bevroren 
vogelbadje, een merel die een 
worm uit de grond trekt, een 
koolmeesje dat een rups vangt 
en een kale boom.]

STAP Lezen, kijken en verwerken

Leg uit dat de kinderen alleen 
gezond eten op het voeder-
plankje mogen tekenen.

13Argus Clou Natuur en Techniek • groep 4 • Th emahandleiding • © Malmberg ’s-Hertogenbosch

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

2 Wie is wie?

Trek een lijn.

3 Over welke vogels gaat het?

Vul de namen in.

koolmees

merel

huismus

kleur:  geel

kop:  zwart met wit

snavel:  zwart

woont:  in een nestkastje

houdt van:   gekke kunsten 

doen

naam:

koolmees 

naam:

merel 

kleur:  zwart

snavel:  geel

woont:  in een struik

houdt van:   mooie liedjes 

fl uiten

kleur:  bruin en grijs

snavel:  zwart

woont:   onder de 

dakpannen

houdt van:   veel vrienden 

om zich heen

huismus 

1 Alle vogels hebben veren.

Wat nog meer?
Teken de vogel af.

6 7

les 1 – De vogelwedstrijd
thema 1 – Een mus in de regen

5 Winter of zomer?

Trek lijnen.

6 In de winter is er niet veel voedsel.

Hoe kun je de vogels helpen?
Teken op het voederplankje.
Kies uit:

4 Wat zie je op de plaat?

Kleur het nestkastje groen.
Kleur het nest blauw.
Kleur het voederplankje geel.
Kleur het voedsel rood. winter

zomer

8 9

538920-NT4_Thema1_Les1_Themahandleiding.indd   13 04-07-12   13:51



14 Titel • Vak • Handleiding • © Malmberg 's-Hertogenbosch

thema 1 – Een mus in de regen
les 1 – De vogelwedstrijd

STAP Refl ecteren

Bespreek de opdrachten kort na. Vraag: Welke opdracht 
was moeilijk? En welke makkelijk?

Stel de ontdekvraag nog een keer: Welke vogels zie je 
veel? Herhaal in een gesprek de lesdoelen en de woor-
denschat (doelwoorden). Vraag: 
Welke vogelsoorten hebben jullie in deze les gezien? [In elk 
geval merel, koolmees, huismus en eventueel duif, 
roodborstje of andere soorten die ze tijdens route 2 
hebben gezien.]
Hoe zien deze vogelsoorten eruit? En waar zijn ze goed in?
Op welke manieren kun je vogels helpen? [Bijvoorbeeld: 
vetbollen en pindasnoeren ophangen in de winter, 
nestkastje ophangen.]

Taalsteun

Schrijf de basiswoorden (het nestkastje en het 
voedsel) en de doelwoorden (het gedrag, het nest en 
het uiterlijk) nog eens op het bord. Laat de kinderen de 
woorden (aan elkaar) uitleggen.
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Extra lessugesties 

Achtergrondinformatie

Tips bij les 1

Hang aan het begin van de les een grote foto van een merel 
(mannetje en vrouwtje), een koolmees en een huismus op 
het bord. Schrijf de soortnaam onder elke foto. Dan 
hebben de kinderen een houvast tijdens het luisteren naar 
het verhaal en het maken van de opdrachten. Schrijf 
gaandeweg de les belangrijke kenmerken op, zoals ‘kan 
goed kunstjes doen’ of ‘kan mooi fl uiten’ bij de betreff ende 
vogel.
U kunt de ‘galerij’ uitbreiden met andere vogelsoorten die 
veel voorkomen in de omgeving van de school, 
bijvoorbeeld de kauw of de ekster.

Laat de kinderen het vogelvriendenboekje uit opdracht 4 
uitbreiden met andere vogelsoorten die ze kennen, 
bijvoorbeeld de duif of de meeuw.

Vogels voeren
Laat de kinderen alvast vetbollen en pindakettingen maken 
om de vogels rond de school in de winter bij te voeren. Op 
internet vindt u tal van beschrijvingen en fi lmpjes hiervoor. 
Leg het vogelvoer pas neer als het gaat vriezen.

Vogelfi lmpjes
Op internet vindt u veel fi lmpjes met vogelgeluiden. Laat 
het gezang van een merel en eventueel nog andere 
vogelgeluiden horen.

Les voorbereiden Introduceren Lezen, kijken 

en verwerken

Refl ecteren
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