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Colofon 
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INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT 

 
KAUW LEERT VLIEGEN,  VOOR DE GROEPEN 1 - 4 
 
Aan de hand van deze lesbrief bekijken kinderen allerlei zomerverschijnselen vanuit het 

perspectief van jonge kauwen die uitvliegen om de wereld te ontdekken.  

Aan bod komen o.a. bloemen en planten, jonge dieren (vogels) en kleine beestjes.                            

 

Doel van deze lesbrief: 

Deze lesbrief heeft tot doel kinderen zintuiglijk in contact te brengen met wat er in de zomer 

te ontdekken valt in de natuur. De kauw vormt daarbij een rode draad tussen de verschillende 

opdrachten die in de natuurtuin worden uitgevoerd en geeft de kinderen een duidelijke focus 

tijdens de buitenles. De opdrachten zijn belevingsgericht en speels van karakter. 

 
Deze lesbrief bestaat uit 4 onderdelen: 

 
A. SUGGESTIES TER VOORBEREIDING 

U vindt hier ideeën om aandacht te besteden aan de volgende onderwerpen: 

- gedrag en eigenschappen van kauwen 

- bloemen en kleuren 

- kleine beestjes 
  

B. HET BEZOEK AAN DE  NATUURTUIN 

U vind hier informatie over het bezoek aan de natuurtuin. 

Voor de buitenles hoeft u geen werkbladen te kopiëren 

Wij hebben er bewust voor gekozen de kinderen tijdens de buitenles zonder werkbladen te 

laten werken omdat we het belangrijk vinden dat ze zoveel mogelijk de handen vrij hebben 

om spelenderwijs te ontdekken. 

 
C. DE VERWERKINGSLES 

Het bezoek aan de Natuurtuin kunt u in een kringgesprek nabespreken aan de hand van de 

meegebrachte materialen.  

In dit hoofdstuk vindt u tevens een aantal ideeën ter verwerking.  

 

D. INSTRUCTIE- EN WERKBLADEN 

In de hoofdstukken A en C wordt verwezen naar instructiebladen voor uzelf dan wel 

werkbladen voor de kinderen. In dit hoofdstuk vindt u alles bij elkaar. 

 

 

Elke groep, die zich heeft opgegeven voor deze les, dient een kopie te krijgen via de 

contactpersoon om de les voor te bereiden en na te verwerken.  

We stellen het zeer op prijs als de lessen goed worden voorbereid. 
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A. SUGGESTIES VOOR EEN VOORBEREIDINGSLES 
 

De voorbereidingsles heeft een tweeledig doel. 

- sectie K.  De kinderen kunnen zich vast wat inleven in het Kauwenleven. 

- sectie Z.  De aandacht wordt gericht op  zomerverschijnselen. 

Hieronder vindt u voor beide punten wat ideeën, waaruit u een keus kunt maken. 

Het is wel de bedoeling dat beide secties aan bod komen. 

 

 

sectie K. het Kauwenleven 

 

EEN VERHAAL OM VOOR TE LEZEN 
(K 1, blz. 11) 

 

Het verhaal wordt verteld door een jonge kauw, die op het punt staat om uit het 

nest te vliegen. 

Praat tevoren met de kinderen, of ze weten wat kauwen zijn, hoe ze eruitzien,  

wat kauwen eten enz. 

Als u voor uzelf wat achtergrondinformatie wilt over kauwen kunt u, naast in 

bibliotheekboeken, zoeken op het internet. 

Op de laatste bladzijde vindt u ook een vel met wetenswaardigheden over de 

kauw. 

 

Bij het vertellen kunt u wellicht een handpop als ondersteuning gebruiken - een 

zwarte sok met blauwe knoopogen…  

Houdt naar aanleiding van het verhaal een gesprekje met als aandachtspunten: 

 

- je hebt geen handen om dingen te pakken 

- veren, vleugels en vliegen 

- nesten en eieren. 

- eten 

- hoe ziet de wereld er vanuit de lucht uit? 

 

 

KLEURPLAAT 

(groep1/2, K2 blz. 12) 

 

KLEURPLAAT 

(groep3/4, K 3 blz. 13) 
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VANDAAG BEN IK EEN KAUW  
Voor dit onderdeel is het leuk als alle kinderen iets zwarts aan hebben. 

 

1. IK KOM UIT EEN EI ! 
 

Kauwen broeden in holen. In Nederland zijn dat vaak boomholtes, nestkasten, 

schoorsteenpijpen en gaten in gebouwen. Vergelijk met de kinderen: 

- Een baby groeit in de buik van zijn moeder, van een heel klein puntje tot een 

kindje met armen en benen. Als het geboren is, heeft het meestal weinig haar. 

- Een vogelbaby groeit in een ei van een heel klein puntje tot een vogelkind met 

vleugeltjes en pootjes. Als het uit het ei kruipt, heeft het meestel nog geen veren 

of kleine donsveertjes. 

- Hoe zou het zijn om in een ei te zitten? Maak jezelf zo klein mogelijk. 

 

Voor groep 1/2 kunt u werkblad K 4, blz. 14 gebruiken:  

Kopiëren en uitknippen (stevig papier). Het ei kan gekleurd worden, het kopje 

zwart maken met witte ogen en snavellijn. Op de aangegeven plek plakken en 

splitpen aanbrengen.  

Voor groep 3/4 kunt u werkblad K 5, blz. 15 gebruiken. 

Kopiëren en uitknippen. De vogel en de eieren kunnen gekleurd worden. 

Het nestgedeelte beplakken met strootjes of raffia. 

De eieren achter het nest plakken. 

Met een splitpen de vogel en het nest aan elkaar bevestigen. 

 

2.  EEN BEWEGINGSDANSJE  

 

Plaats de kinderen in een kring. Lees langzaam het verhaaltje op instructieblad 

K6, blz. 16 voor terwijl de kinderen uitbeelden. Dropveters kunnen dienst doen 

als wormen.  

          

MAAK EEN SNAVEL VOOR JEZELF 
 

Voor het bezoek aan de tuin kunt u de kinderen snavels laten maken. 

Zie hiervoor instructieblad K 7, blz. 17 

U heeft zwart papier nodig, lijm schaar en nietapparaat. 

Maak eerst de hoofdbanden (over de oren). Pas de 'ogen' af, en knip uit. 

Maak een mal van de snavel en knip snavels, vouwen en vastnieten. 

Voor de bevestiging aan de hoofdband knipt u strookjes van 2 bij 10 cm. 

(staat niet op het instructievel). Vastnieten aan de bovenkant van de snavel, naar 

boven omvouwen en vastplakken aan de hoofdband (tussen de 'ogen'). 
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sectie Z. Zomerdingen 

 

ZOMERGESPREKJE 
 

Gespreksstof voor een klassengesprek over de zomer: 

. de dagen zijn lang; 

. het is lekker warm en je kunt bruin worden; 

. de bladeren zijn aan de bomen; 

. er zijn veel bloemen en insecten te zien; 

. de vogels hebben jongen; 

. planten beginnen zaad te vormen; 

. vakantie. 

 

Ga vervolgens met de klas naar buiten naar een veldje met lang gras. 

Laat de kinderen een paar minuten op handen en voeten door een grasveldje met 

lang gras kruipen. Geef ze de opdracht mee dat ze na afloop zoveel mogelijk 

moeten vertellen over wat ze onderweg tussen het gras hebben gezien.  

Ga  met de kinderen in het grasveld zitten en laat ze vertellen. Probeer ten slotte 

met z’n allen het zomergevoel in onderstaand gedichtje te benaderen door met 

een grasspriet in de mond lekker te gaan liggen.  

 

Laat ze lekker in het gras zitten of liggen en lees onderstaand gedichtje voor: 

 

 Zomer. 

Zo midden in de zomer, 

zo midden in het gras, 

Zo languit op je buikje, 

ja, dan ontdek je 't pas ! 

Sprietjes en stekels, 

blaadjes en bloemen, 

torren en krekels, 

snorren en zoemen, 

likkers en pikkers, 

springers en sluipers, 

vlinders en kikkers, 

klimmers en kruipers, 

Wat is me dat een drukte, 

zo laag daar bij de grond. 

Daar had ik geen idee van 

toen ik nog rechtop stond ! 
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BLOEMEN EN ZOEMENDE BEZOEKERS 
 

In de zomer worden de bloemen bezocht door een heleboel insecten die de 

nectar en het stuifmeel in de bloem verzamelen. Dit dient als voedsel voor de 

insecten. Bijen maken honing van de nectar. 

 

U kunt gebruik maken van werkblad Z 1 en knipblad Z1 op blz. 18 en 19. 
Een kennismaking met een paar diertjes die ze in de tuin gaan ontmoeten. 

Lees de kleine gedichtjes voor: welk dier is het ? Laat de plaatjes kleuren, 

uitknippen en bij de juiste gedichtjes plakken. ( laat eventueel de namen erbij 

schrijven.) 

U kunt toastjes met honing smeren en de kinderen laten proeven. 

 

 

PLANTJES 

 
Het is hier de bedoeling om de kinderen gericht naar verschillende onderdelen 

van een plant te laten kijken.  

- Graaf wat kleine plantjes voor ze uit (liefst met bloem)  

Houd de wortels vochtig met een plantenspuit of tussen een natte doek 

dan kunnen ze naderhand weer geplant worden. 

U kunt natuurlijk ook plantjes kopen (bijv. afrikaantjes of petunia's). 

Benoem de onderdelen WORTEL, STENGEL, BLAD, BLOEM 

 

Een andere mogelijkheid is om met behulp van werkblad Z 2, blz. 20 de 

onderdelen van de klaproos te kleuren, uit te knippen en op een vel in elkaar te 

plakken. 

 

 

WORMEN EN KLEINE BEESTJES 
 

Kauwen zijn dol op kleine beestjes en wormen. 

Waar vinden ze die toch allemaal ? 

Ga met de kinderen op het schoolplein op zoek naar kriebelbeestjes. 

Kijk onder stenen, onder vuilnisvaten, hoekjes en gaten. 

Loupepotjes zijn hierbij een goed hulpmiddel. 

Orden ze op aantal pootjes: geen, zes, veel pootjes. 

Laat ze fantasie tekeningen maken op basis van de beestjes die ze gezien 

hebben. 
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B. HET BEZOEK AAN DE NATUURTUIN 
 

 

De les in de tuin wordt verzorgd door een van onze educatief medewerkers. 

Inclusief ontvangst en afsluiting duurt het tuinbezoek ongeveer één uur. 

Alle benodigde materialen voor het tuinbezoek zijn in de Natuurtuin aanwezig. 

Tijdens de buitenles werken de kinderen in groepjes van 3-5 leerlingen.  

Het is prettig als de groepjes al vast gevormd zijn. 

Het is zeer wenselijk dat er per groepje een ouder/ begeleider meeloopt.   

Als u begeleiders tekort komt, meldt u ons dat dan van tevoren. 
 

Wilt u  a.u.b. op de afgesproken tijd bij de ingang van de tuin aanwezig 

zijn, zodat de voortgang van de lessen niet verstoord wordt.  

Voor de juiste locatie zie plattegrond bij de colofon.  
 

 

C. SUGGESTIES VOOR DE VERWERKINGSLES 
 

In dit gedeelte vindt u suggesties om in de klas het bezoek aan de Natuurtuin te 

evalueren. Door een aantal opdrachten van deze verwerkingsles te doen, 

verdiept u de voorgaande gedeeltes.  

 

EVALUATIE NATUURPAD 
 

U kunt met de klas in een kringgesprek de meegebrachte materialen bespreken. 

De kinderen kunnen een tekening of een werkstukje maken over wat ze in de 

Natuurtuin gezien hebben: wat vonden ze het leukste, het gekste of het mooiste? 

 

MAAK MOOIE ZOMERBLOEMEN 
 

Scheur bloemen van gekleurd papier en maak er een collage van. 

Of maak er stelen aan van bamboe stokjes omwikkeld met groen crêpepapier en 

zet ze in een vaas voor het raam. 

De bloemen kunt u gebruiken voor het vlinderspel V 2 
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INSEKTEN OP DE ZONNEBLOEM  
 
Werkblad V 1 + knipblad V 1 op blz. 21 en 22. 

Laat de kinderen de zonnebloem kleuren.  

De beestjes die ze in de Natuurtuin gezien hebben worden gekleurd,  

uitgeknipt en op de zonnebloem geplakt. 

 

EEN VLINDERSPEL 
 

Instructieblad V2 + V 2 Vingervlinderplaat op blz. 23 en 24. 
Maak een vingervlinder. Versier hem en speel een spelletje.  
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D. INSTRUCTIE- EN WERKBLADEN 
 

K 1. EEN VOORLEESVERHAAL 

 
Hallo, ik heet Krasser. Ik ben een kauwtje. 

Ik woon in een nest in een schoorsteen. 

Ik heb nog een broertje en een zusje. 

Een maand geleden zijn we uit ons ei gekropen. 

Toen waren we nog helemaal kaal, 

Maar nu hebben we  al mooie zwarte veren, net als mama en papa. 

 

Ik zit buiten op de rand. We wonen heel hoog. 

Beneden zie ik van alles bewegen. 

Wat zou het allemaal zijn ? 

Ik ben heel nieuwsgierig. Maar ik kan nog niet vliegen. 

Ik sla hard met mijn vleugels. Ze worden steeds sterker. 

Af en toe ga ik een stukje de lucht in. Ik vind het een beetje eng. 

 

Ik zie mama aan komen vliegen. Kàwkàw 

Ze heeft lekkere wormen bij zich, jummie. 

Mijn broertje en zusje hebben ook trek. 

We duwen elkaar opzij en doen onze snavels wijd open. 

Maar er komt niks. 

Mama zit in de dakgoot en kijkt naar ons. 

Kom maar halen, zegt ze. 

We kijken naar beneden. 

Ik fladder met mijn vleugels. Dan spring ik van de rand. 

Ik plof naar beneden, kàw help!, mijn nagels krassen over de dakpannen.  

Ik glijd fladderend naar beneden: 'plof', in de goot. 

 

En daar is mama met de wormen. 

Ik smul. Ik ben trots op mezelf. 

Want mijn broertje en zusje zitten nog hoog boven me. 

Op de rand van de schoorsteen. De bangeriken.  

Ik kijk omlaag. 

Dit is al minder hoog. 

Nog even en ik durf ook hier naar beneden. 

Dan kan ik de wereld gaan ontdekken 

Maar eerst een middagdutje. 
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K2.ZOMERKLEURPLAAT (gr 1/2) 
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K3. ZOMERKLEURPLAAT (gr 3 /4 ) 
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K4. IK KOM UIT EEN EI (gr 1/2) 
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K 5. IK KOM UIT EEN EI (gr. 3/4) 
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K 6. EEN BEWEGINGSDANSJE 

 
Doe dit buiten of in de gymzaal of zet alles langs de kant. Laat de kinderen zich 

verspreiden over de ruimte. 

 
 Stel je voor dat je een kauwtje bent. Je armen zijn nu vleugels. 

  ( even wapperen) 

 Je slaapt in een nest, met je kopje onder je vleugel. 

  (maak je klein, houd je hoofd tussen je armen.) 

     Hé, de zon is al op. Wakker worden, slaapkoppen! 

 Rek je vleugels en je pootjes uit. Roep heel hard: Kàwkàw. 

 Je hebt glimmend-zwarte veren; het lijkt wel een pak!  Hé, er zit een veertje 

verkeerd. Probeer of je dat met je snavel weer goed kunt krijgen.  

  (wrijf met je neus over je arm) 

 Flapper zo hard je kunt met je vleugels. Kun je al vliegen? 

 Houd je handen op je rug, buig een beetje voorover en loop trots een rondje.  

 (kauwen stappen rustig, hun kopje gaat daarbij op en neer)  

 Buk zo ver als je kunt en kijk met je hoofd schuin naar de grond. Zie je een 

lekkere regenworm? 

 Probeer de worm te vangen met je mond (dropveters of iets dergelijks) 

 Als het donker wordt, vlieg je samen naar een grote boom. Kruip lekker 

tegen elkaar aan. Zo houd je elkaar warm. Slaap lekker, tot morgen. 
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K 7.  MAAK EEN SNAVEL VOOR JEZELF 

 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 
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Z 1. WIE ZOEMT DAAR TOCH ? 
 

 
IK BEN DE VERVELENDE VLIEG 

MEESTAL BEN IK ZWART 

EN BROM IK ERG HARD. 

IK HOUD HEEL ERG VAN SNOEP, 

MAAR BEN OOK DOL OP POEP. 

 

 

IK BEN DE BEZIGE BIJ 

MEESTAL BEN IK BRUIN, 

EN VLIEG IK DOOR DE TUIN 

JE HOORT ME ZACHTJES ZOEMEN 

BIJ HET BEZOEKEN VAN DE BLOEMEN 

 

 

IK BEN DE HARIGE HOMMEL 

MIJN BUIK IS AAN DE DIKKE KANT 

MET ORANJE,  GELE OF WITTE BAND 

ZIE IK ERGENS MOOIE BLOEMEN 

DAN HOOR JE ME KEIHARD ZOEMEN 

 

 

IK BEN DE KLEINE KEVER 

IK BEN NIET SUPERVLUG. 

ONDER DE DEKSELTJES OP MIJN RUG 

MET RODE EN  ZWARTE VLEKKEN, 

KUN JE MIJN VLEUGELTJES ONTDEKKEN. 

 

 

IK BEN DE FLADDERENDE VLINDER 

MIJN VLEUGELS ZIJN VAAK PRACHTIG, 

MAAR NIET ZO HEEL ERG KRACHTIG 

IK DWARREL VAN BLOEM NAAR BLOEM 

ZONDER GELUID OF GEZOEM 
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Z 1. KNIPBLAD 
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Z 2. PUZZEL 
 

Zet de klaproos in elkaar en kleur. 

(Schrijf  erbij: BLAD, BLOEM, 

STENGEL, WORTEL).  
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V 1. WIJ ZOEKEN ETEN IN DE BLOEM 
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V 1. KNIPBLAD 
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V 2. VINGERVLINDER INSTRUCTIE 
 

Nodig: 

- schaar, lijm, kleurtjes. 

- stevig papier. 

- hoedenelastiek. 

- chenilledraad voor de sprieten. 

 
Knip de onderdelen van de vingervlinder uit. 

Laat de onderdelen kleuren. 

Onderdelen aan elkaar plakken. 

Gaatjes prikken. 

Doe elastiekjes door de gaatjes. 

 

 

Spelletje met de vingervlinder: 

 

Twee vlindertjes komen gevlogen 

Zij dalen op de bloemetjes neer 

De wind heeft hen meegenomen 

Nu zijn er geen vlindertjes meer 

(handen verstoppen) 

O nee ? Een twee ! 

(handen weer tevoorschijn) 
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V 2. VINGERVLINDER 
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Kauwtjeswetenswaardigheden. Wist u dat... 

 
• Kauwtjes wel 60 jaar oud kunnen worden? 
• Ze hun snavel ook als schaar kunnen gebruiken? De 
zijkanten van zowel boven- als onderhelft zijn bijzonder scherp. 
• De Kauw een standvogel en een kolonie dier is? In de 
kolonie wordt er nooit werkelijk gevochten tussen de leden. In 
de kolonie heerst een strik hiërarchische rangorde. 
• Ze een sterk ontwikkeld familie- en gemeenschapsleven 
hebben. 
• Ze een huwelijk aangaan voor ‘t leven? 
• Kauwen een gebiedsgebonden dialect hebben? 
• Ze gek zijn op spelletjes spelen die geen enkele zin 
hebben? Zoals ‘t van grote hoogte laten vallen van kiezelstenen 
op glazen dakramen (echt gebeurd). 
• Ze bijzonder intelligent zijn? Zo behandelen ze 
bijvoorbeeld hun nest met sigarettenpeukjes tegen parasieten. 
• Sommige kauwen zowel een sneeuwbad, een zonnebad, een 
rookbad als een mierenbad nemen? 
• Ze ongeveer 2 x zo goed kunnen zien als de 
mens? 
• Ze zonder veel inspanning tegen een storm in 
kunnen vliegen! Hoe? Eerst laten ze zich door de 
wind hoog in de lucht voeren, vervolgens maken ze 
zich heel klein en storten met een enorme snelheid 
naar beneden. Daarna, als ze bijna bij de grond zijn 
(waar de wind ‘t minst hard waait en de snelheid 
van de kauw ‘t grootst is) slaan ze hun vleugels uit 
en bollen horizontaal uit om daarna ‘t kunstje te 
herhalen. Zie tekening hiernaast.  
 
 
 

 


