
 

 

  

 

Fladderende Vleugels 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

 

ik zoek eten,   
zoek je mee? 

 ik heb trek in een dikke pier, 

 maar waar zoek je die nou hier? 

 moeder wil dat ik ze zelf vang, 

 maar ik zoek nu al zo lang. 

 INSTRUCTIE 1 

    wormen leven onder de grond, 

    daar kruipen ze knarsend rond. 

    met mijn kop een beetje schuin, 

    luister ik overal in de tuin. 

    INSTRUCTIE 2 

 

 ik zal je nog iets verklappen: 

 als je zacht op de grond gaat trappen, 

 komen wormen vaak naar boven, 

 het is bijna niet te geloven! 

 INSTRUCTIE 3 
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INSTRUCTIE 1  
vragen 

 Hebben jullie wel eens een regenworm gezien? 

 Pak voorzichtig een worm uit de bak: 

 Wat heeft je worm voor kleur? 

 Is je worm langer dan je pink, of korter? 

 Voelt de worm glad of   ruw? 

 Waar leven wormen? 

terug naar het voorblad 

 

 

INSTRUCTIE 2 
weetje 

            Kauw  kan de worm horen kruipen! 

vragen 

 Wees even heel stil: 

 Houd  je  hoofd een beetje schuin. 

 Hoor jij wormen kruipen? 

 Zet  het glas op de kop in het gras: 

 Leg je oor erop en luister goed, 

 Lukt het nu wel? 

terug naar het voorblad 

 

 

INSTRUCTIE 3 
vragen: 

 Trappel eens een paar tellen zachtjes in het gras 

 Kijk dan eens tussen de grassprieten 

 Zie je een worm? 

 Probeer het met de “reuzenvork”: 

 steek hem in de grond,  

 trek de steel een paar keer heen en weer. 

 Zie je nu wormen ?  

Ga naar de volgende opdracht 
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ik kan iets, 
kun jij het ook? 

 

 klem je tenen om een tak, 

 dan zit je daar op je gemak. 

 heel makkelijk voor een kauw, 

 maar lukt dat met die voeten van jou? 

 INSTRUCTIE 1 

   dunne takken,  dikke takken, 

   meestal stevig, maar ze kunnen krakken! 

   ben je zwaar of ben je licht? 

   kraakt de tak door jou gewicht? 

   INSTRUCTIE 2 

 takken groeien aan de bomen, 

 kauwen zitten daarop te dromen. 

 bouwen er nesten om te broeden, 

 en baby kauwen op te voeden. 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 
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INSTRUCTIE 1 
vogelpoten klemmen vast om een tak, ook als de vogel in slaap valt ! 

doen 

Laat ze hun schoenen en sokken uittrekken, doe zelf ook mee 

vragen 

 Kijk eens naar je blote voet: 

 kan je daarmee een tak goed vasthouden? 

 gaat het  met je handen beter?  

doen 

 In het kistje liggen 3 pootjes op een stok: 

 De kauw heeft de grootste poot, de mus de kleinste. 

 de kauw heeft de dikste tak nodig, de mus de dunste. 

vragen 

 zoek een  tak die dik genoeg voor de kauw, [de merel] [ de mus] 

terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 
weetje  

gewicht is belangrijk voor een vogel. 

als je zwaar bent moet je niet op een dun takje gaan zitten! 

en vooral niet op een dode tak! 

vragen    

 zoek op de grond een dode tak zo dik als je duim 

 kun je hem makkelijk breken? 

 kies een levende tak waar je bij kunt, 

 hang de voorbeeldkauw aan je tak. 

 is je tak sterk genoeg voor de kauw? 

 buigt  de tak door? - probeer dan een dikkere tak. 

terug naar het voorblad. 

INSTRUCTIE 3 
vragen 

 Ga eens op  je rug op het kleed liggen. 

 Kijk naar boven in de takken: 

 zien jullie sterke takken waar je een nest kunt bouwen? 

 Zien jullie ook een nest? 

doen 

Volg de instructie op kaart 2A—hoe bouw je een nest -, 

ga daarna verder naar de volgende opdracht. 
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hoe bouw je een nest? 

1. HOE MAAK JE EEN NEST? 
doen 

Op dit plaatje zie je een nest. >>>>>>> 

Bekijk samen het plaatje: 

vragen 

 Waar is  een nest van gemaakt?: 

 takken voor de stevigheid 

 grassprieten  om alles bij elkaar te houden 

 mos  als zacht bedje voor de eieren 

 ga naar 2 

2. ZOEK DE GOEDE SPULLEN 
vragen: 

 Help de kauw met zijn nest: 

  Zoek eerst dingen om mee te bouwen: 

  1. Zoek een tak zo dik als je pink. 

  2. Zoek een paar lange  grassprieten. 

 3. Zoek een handvol mos. 

ga naar 3 

3. BOUW EEN STUKJE NEST 
vragen: 

 > Kijk naar het voorbeeldhuis: 

 > Waar komen de takken? 

 > Waar komen de grassprieten? 

 > Waar komt het mos? 

als je klaar bent, 

ga je verder naar het volgende opdrachtpunt. 

gras 

tak 

mos 
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ik zoek eten, 
zoek je mee? 

 

 in de zomer is er overal eten, 

 ik lust alles moet je weten. 

 vooral beestjes die zo kriebelen,  

 lekker over je tong heen wiebelen. 

 INSTRUCTIE 1 

  zie je veel draadjes in een struik, 

  dan kriebelt er iets in mijn buik. 

  die draadjes worden door een dier gemaakt, 

  dat wel heel erg lekker smaakt! 

  INSTRUCTIE2 

 verstopt tussen  blaadjes en takken 

 is ook heel veel lekkers te pakken. 

 houd je ogen heel goed open, 

 kijk of je ergens iets ziet lopen. 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 
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INSTRUCTIE 1  
vertel 

In de zomer zijn er overal veel kleine diertjes. 

Je vindt ze op de gekste plekken 

vragen  

 Kennen jullie wat kleine diertjes?  

 Vind je ze eng of juist leuk? 

doen 

 Pak kaart 3A—kleine beestjes plaat, 

 Bekijk samen de plaatjes. 

 Til de boomschijf op: 

 welke diertjes op de kaart zien ze  ook in de bak?  

ruim op en ga terug naar het voorblad. 

INSTRUCTIE 2 
doen 

Zoek  een struik met veel spinsel. 

Er staat een  rode vlag bij. 

vragen  

 Zie je diertjes tussen al die draadjes? 

 Zie je ze ook aan een draad hangen? 

 Zitten er nog blaadjes aan de struik? 

 De rupsen eten de blaadjes, kauw eet de rupsen! 

 Zie je ook zwarte keuteltjes?  - rupsenpoep! 

terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 3 
weetje 

Veel kleine beestjes zijn  groen of bruin: 

zo vallen ze niet op tussen de groene bladeren. 

doen 

Bekijk samen kaart 3B ‘zoek de 7 beestjes’ 

vragen 

 Kijk eens bij een struik dichtbij: 

 zien jullie beestjes tussen de bladeren? 

 Leg het witte laken onder de struik: 

 schud aan de struik, 

 zie je beestjes op het laken? 

ga naar de volgende opdracht. 
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kleine beestjes plaat 
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zoek de 7 beestjes 
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ik zoek eten, 
zoek je mee? 

 Bij mensen valt er veel te eten, 

 ze hebben akkers moet je weten 

 daar groeit van alles om te gappen, 

 maar pas op dat ze je niet snappen! 

 INSTRUCTIE 1 

  hier valt hopelijk wat te smullen, 

  iets om mijn buikje mee te vullen 

  peulen vol met sappige bonen 

  en beestjes die daartussen wonen.   

  INSTRUCTIE 2 

 voor mensen is eten een heel gedoe, 

 bakken en koken, het maakt me moe 

 het is heel makkelijk voor een kauw 

 ik eet gewoon lekker alles rauw! 

 INSTRUCTIE 3    
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INSTRUCTIE 1 
weetje 

Een akker is een stuk grond waar mensen planten laten groeien: 

planten  om op te eten. 

doen 

Zoek het bordje met  “AARDAPPELS” >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

vragen 

 Lusten jullie aardappels—en friet of chips? 

 Er groeien hier aardappels, maar zien jullie hier ook aardappels? 

 Waar zouden ze  kunnen zijn? 

doen 

 Gebruik de spitvork: [laat ze helpen] 

 steek hem onder een plant in de grond, 

 wip de plant omhoog: aardappels! 

 Neem een paar aardappels mee in een zakje 

terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 
doen 

Zoekde akker  met het bordje “BONEN” >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

weetje:  

Bonen groeien in een “jasje” : dat  jasje heet een PEUL 

vragen: 

 Zien jullie peulen aan de bonenplant? 

 Pluk een peul. en  maak hem open: hoeveel bonen zitten er in? 

terug naar het voorblad. 

INSTRUCTIE 3 
doen 

Zoek de akker met het bordje “GRAAN” 

vertel 

Van graan maak je meel, van meel brood , pizza, koekjes 

doen 

 Pluk een aar, 

 kun je hier korrels uithalen?. 

 In het potje zit ook graan: 

 Doe  een lepeltje vol in de molen:  

 laat ze meemalen en proeven eventueel. 

hang de kaart terug en ga naar de volgende opdracht. 
aar 
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ik ben nieuwsgierig,  
jij ook? 

 ik steek mijn snavel in hoeken en gaten,  

 de hele dag, echt, ik kan het niet laten, 

 ik moet echt alles onderzoeken, 

 een kauw heeft niets aan allemaal boeken. 

 INSTRUCTIE 1 

  ik ben zo dol op glinsterdingen: 

  glimmende parels en gouden ringen. 

  eigenlijk is dat heel erg dwaas, 

  ik kan ze niet eten, helaas, helaas. 

  INSTRUCTIE 2 

 overal zie je zoveel kleuren, 

 en ruik je ook heel veel geuren. 

 waarom hoor je bij die bloemen 

 allemaal kleine beestjes zoemen? 

 INSTRUCTIE 3 
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INSTRUCTIE 1 
vertel 

Jonge kauwen zijn heel nieuwsgierig: 

Ze pikken overal in met hun snavel 

Zo leren ze de wereld kennen 

vragen 

 Kijk om je heen op de grond: 

 Zie je iets kleins dat je kunt oppakken? 

 Pak het op: 

 Is het hard  of zacht? 

 Ruikt het ergens naar? 

 Is het licht of zwaar? 

 Denk je dat het eten is voor een kauw? 

 Weet je wat het is? 

ga terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 
doen 

 Pak kaart 5A, 

 ga naar de rode vlag 

 Volg de instructie op de kaart 5A 

ga daarna terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 3 
doen: 

Om de  beurt mogen ze een gekleurde kraal uit de beker pakken. 

vragen 

 Welke kleur heb je gepakt? 

 Zie je  ergens een bloem of blad met die kleur? 

 Ga erheen en bekijk van dichtbij. 

 Ruik aan de bloem of het blad: 

 Ruikt het lekker of  niet? 

 Zie je ook  diertjes bij je bloem? 

 Is het een van de diertjes hiernaast? 

 

laat het volgende kind een kleur kiezen, 

of, als je klaar bent, ga naar de volgende opdracht. 

hommel  bij 

 vlinder 
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vertel 

Kauwen zijn dol op glinsterende dingen. 

doen 

Bekijk samen het plaatje hiernaast: 

vragen 

 Zie je hier een plant met blad A of blad B? 

 Pak de plantenspuit. 

 Spuit de bladeren goed nat: 

 zie je glinsterparels? 

 Probeer of je ze van het ene blad op het andere  kunt laten rollen 

 

Ga naar de groene vlag, 

vervolg de instructie. 

 

glinsterparels en gouden ringen 

INSTRUCTIE RODE VLAG 

INSTRUCTIE GROENE VLAG 

 Kijk samen naar het plaatje hiernaast. 

 Zie je die plant hier staan? 

 Pluk een stukje stengel met blaadjes af. 

 Kijk eens wat voor sap er uit komt…… 

 Teken er een gouden ring mee om je vinger: 

 Kauwen zijn dol op gouden glimmers! 

 

hang deze kaart weer bij de rode vlag, 

ga terug naar het opdrachtpunt. 
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Ik maak geluid, 
doe je me na? 

 luister eens of je ons  kunt horen: 

 ons geluid  schettert in je oren. 

 als wij elkaar roepen klinkt het rauw, 

 mensen noemen ons daarom  kauw  

 INSTRUCTIE 1 

  ik heb ook twee oren in mijn kop. 

  maar tussen die veren vallen ze niet op, 

  luister eens naar een geluid: 

  klinkt het achter je of juist vooruit? 

  INSTRUCTIE 2   

 zie we ergens een dreigend gevaar, 

 dan maken we veel kabaal met elkaar. 

 met z'n allen zijn we niet te verslaan, 

 katten of uilen, wij kunnen ze aan. 

 INSTRUCTIE 3 

1 
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INSTRUCTIE 1 
doen 

 pak de paarse praatknop  , druk op de knop 

 laat ze goed  luisteren: zo klinken kauwen! 

vragen 

 luister  goed: hoor je  ergens kauwen roepen? 

 kun je het geluid nadoen?  [ KAW KAW ] 

vertel 

kauwen kunnen elkaar herkennen aan hun stem! 

vragen 

 luister  eerst naar elkaar: 

 roep om de beurt kawkaw. 

 klinken jullie verschillend? 

 doe je ogen even dicht: 

 als ik je aantik, roep je luid kawkaw: 

 de anderen raden wie heeft er geroepen heeft. 

herhaal een paar keer, ga dan terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 
weetje 

kauwen hebben ook oren, 

er zitten alleen geen flappen aan, zoals bij ons. 

onder die veren zitten 2 gaatjes, 1 links, 1 rechts   

vragen 

 doe je ogen even dicht 

 luister goed als je mij hoort klappen: 

 kun je aanwijzen waar ik sta, met je ogen dicht? 

 doe je ogen dan open, had je het goed? 

herhaal een keer, ga dan terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 3 
weetje 

als kauwen gevaar zien, roepen ze heel hard kiewkiewkiew 

en ze proberen  met zijn allen het dier weg te jagen. alleen voor mens gaan ze er vandoor 

doen 

 roep in koor kiewkiewkiew zo hard je kan. 

 pak kaart 6A erbij. volg de instructie 

ga daarna verder naar de volgende  opdracht 
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INSTRUCTIE 1 
doen 

 bekijk  samen de plaatjes: 

vragen 

 Welke dieren zou de kauw weg willen jagen? 

aanvallen of niet? 

 
konijn  

vos 

 
havik 

 
duif 

 
jager. uil. 

INSTRUCTIE 2 
doen 

 Doe een spel met de dobbelsteen, oefen eerst een keertje. 

 Gooi je een VOS, UIL of HAVIK: roep kiewkiewkiew en fladder met je armen 

 Gooi je een KONIJN of een DUIF: roep zachtjes kaw kaw 

 Gooi je de JAGER: roep kiewkiewkiew en ren  weg van de dobbelsteen 

herhaal een paar keer ga dan verder naar de volgende opdracht 
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ik ben een kauw, 
doe jij me na? 

 als een kauw loopt stap voor stap, 

 schudt zijn kop, het is echt geen grap! 

 maar hupt hij, - twee poten bij elkaar 

 dan  flappen zijn vleugels, is dat niet raar? 

 INSTRUCTIE 1 

  verliefde kauwen doen een dans. 

  dans je heel mooi dan heb je sjans. 

  geef ook een takje aan elkaar: 

  dan ben je levenslang een paar! 

  INSTRUCTIE 2 

 wil je soms ook niet kunnen vliegen? 

 lekker op een windvlaag wiegen…. 

 zou je dat eventjes willen proberen? 

 je armen ruilen voor vleugels en veren? 

 INSTRUCTIE 3 
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INSTRUCTIE 1 
doen 

 Kijk samen naar de plaatjes: 

 doe je handen op je rug, buig wat voorover 

 Probeer  de twee loopjes zo goed mogelijk voor te doen 

vragen 

 kunnen jullie ook  als een kauw lopen? 

 doe je handen op je rug en doe mij na. 

 En kunnen jullie hippen als een kauw? 

 doe je handen op je rug en doe mij na. 

INSTRUCTIE 2 
vertel 

we gaan een  kauwendansje doen. 

vragen 

 zoek eerst allemaal een klein takje 

 ga tegenover elkaar staan 

 doe  je handen op je rug 

 maak dan een buiging voor elkaar 

 hip op en neer , roep zachtjes kawkaw 

 fladder  3x met je armen 

 geef elkaar  het takje 

vertel 

zo trouwen kauwen met elkaar! 

INSTRUCTIE 3 
doen: 

 ga naar de rode vlag in het bosje. 

 ze mogen 1 voor 1 in de hangmat liggen; 

 kijk naar boven naar de takken en de lucht 

 doe je armen wijd, 

 denk dat je zweeft. 

 schommel de hangmat zacht heen en weer 

 geef iedereen een beurt 

ga verder naar de volgende opdracht 
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ik heb dorst, 
drink je mee? 

 water kan je echt niet missen, 

 dat geldt niet alleen voor vissen: 

 van olifant tot duizendpoot, 

 als je niets drinkt, dan ga je dood! 

 INSTRUCTIE 1 

  Sommige dieren zwemmen met plezier: 

  kijk naar de eenden en kikkers hier. 

  kauwen willen wel graag drinken, 

  maar liever niet daarbij verdrinken. 

  INSTRUCTIE 2 

 draai een kraan open - wat een lol 

 het glas in je hand is 1-2-3 vol 

 maar als je vleugels hebt, zoals een kauw,  

 vraag ik me af: hoe moet dat nou? 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 
 

 

Fladderende Vleugels 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

INSTRUCTIE 1 
vragen 

 Waar  gebruik je water voor ? 

 Drinken jullie veel water? 

 Wat vind je het leukste aan water? 

terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 
vertel 

een kauw kan niet zwemmen, dus hij moet voorzichtig zijn met drinken 

Jonge kauwen vallen nog wel eens in het water… 

vragen 

 Waar zou een kauw veilig bij het water kunnen komen? [wijs aan.] 

 Zie je dieren die wel goed kunnen zwemmen? 

 Hoor je ook kikkers? 

 Een kauw kan goed geluiden nadoen: 

 Kunnen jullie ook kwaken? 

 Ga eens op je buik liggen , met je hoofd over de rand: 

 zie je vreemde diertjes zwemmen? 

 [help ze hierbij] 

terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 3 
doen 

doe wat water in een bekertje( 1/3 vol) 

vragen 

 Kunnen jullie water drinken uit een bekertje? 

 Maar hoe moet dat als je vleugels hebt? 

 Kun je ook water drinken uit het bekertje, zonder je handen te gebruiken? 

 Wie wil proberen?   

 [help ze hierbij] 

ruim op ga verder naar de volgende opdracht 
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ik zoek eten, 
 zoek je mee? 

 vliegen zijn zo razendsnel, 

 die ontsnappen me soms wel. 

 kevers zijn dan wel heel langzaam, 

 maar smaken soms onaangenaam... 

 INSTRUCTIE 1 

  zie je veel bloemen bij elkaar, 

  dan vind je vast veel diertjes daar. 

  dat wordt smullen, maar alleen: 

  sommigen prikken, dat is gemeen! 

  INSTRUCTIE 2 

 ook tussen al die groene sprieten, 

 kan ik van lekkere beestjes genieten: 

 ze voelen zich veilig, op hun gemak. 

 tot ik ze bij hun lurven pak… 

 INSTRUCTIE 3 
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INSTRUCTIE 1 
doen 

 Ga naar de gele vlag 

 Lees de instructie op kaart 9A 

 Doe de opdracht  

 Kom  dan terug naar dit opdrachtpunt 

INSTRUCTIE 2 
doen 

 Ga naar de blauwe vlag 

 Lees de instructie op kaart 9B 

 Doe de opdracht . 

 Kom  dan terug naar dit opdrachtpunt 

INSTRUCTIE 3 
doen 

 Deel de handloepjes uit, zeg dat het speurglazen zijn. 

 Laat zien wat je ermee kunt doen. 

vertel 

tussen het gras kruipen vaak ook veel diertjes. 

vragen 

 kijk op de plaatjes hieronder 

 pak je speurglas en zoek op de grond tussen de grassprieten 

 wie heeft er het eerst een beestje gevonden? 

ga naar de volgende opdracht 

sprinkhaan 

grote sprinkhaan 

mier 

hooiwagen 
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paraplubloemen 

INSTRUCTIE 
vertel 

als je vliegen of kevertjes wil eten, 

moet je deze plant zoeken. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

De bloem lijkt een beetje op een parapluutje. 

vragen 

 zien jullie hier die plant staan? 

 kun je hem aanwijzen? 

vertel 

Deze bloemen ruiken een beetje vreemd. 

Vliegen zijn er dol op. 

Kevers ook. 

[laat de plaatjes hieronder zien] 

vragen 

 Zie je vliegen op deze bloem? 

 Zie je soms ook een kever? 

 Ruik eens aan de bloem: 

 Vind je het lekker ruiken? 

 Ruikt het naar iets dat je kent? 

ga terug naar het opdrachtpunt 

vlieg  kever 

1 
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INSTRUCTIE 
vertel 

Dit is een akker met gele, witte of paarse bloemen. 

Deze bloemen ruiken lekker, 

er komen veel vliegende diertjes op af 

Pluk een bloem, laat ruiken 

vragen 

 Vind je deze bloemen lekker ruiken? 

 Kijk eens bij deze bloemen: 

 Zie je diertjes vliegen? 

 Maken ze geluid? 

 zie je een van de diertjes  hier onder? 

allemaal gezoem 

hommel  bij  vlinder 

vertel 

Hommels en bijen kunnen prikken, die kun je als kauw beter niet 

opeten, maar een vlinder vindt hij wel lekker. 

doen 

 kijk of je vlakbij ook klaprozen ziet. 

 vaak zie je daar hommels 

 luister samen naar het zoemen van de hommel 

 hij zoemt steeds hard en zacht 

ga terug naar het opdrachtpunt 
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 een jonge kauw is nog een beetje dom 

 hij moet heel veel leren daarom: 

 eten zoeken is een avontuur, 

 er zijn geen winkels in de natuur  

 INSTRUCTIE 1 

  wat kan een kauw allemaal eten? 

  dat moet je echt wel weten: 

  wat is lekker en wat is goor? 

  anders krijg je buikpijn hoor! 

  INSTRUCTIE 2 

 een kauw onthoudt alles wonderwel, 

 leren is voor hem kinderspel. 

 onthoud jij dingen ook zo goed? 

 of weet je niet goed hoe dat moet? 

 INSTRUCTIE 3 

ik kan iets goed 
kun jij het ook? 
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INSTRUCTIE 1 
weetje 

Kauwen  lusten bijna alles. 

Maar je moet wel weten, waar je eten kunt vinden. 

doen 

 Pak de  kaarten “eten voor een kauw” 

 Bekijk een kaart samen, bv RUPS: 

 kijk naar de plaatjes op het ronde bord. 

 Waar zou je de rups kunnen vinden? [BLAD] 

 Leg de kaart daar op het bord. 

 Doe hetzelfde met de andere etenswaren. 

 Draai de kaarten dan om, had je alles goed? 

terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 
vragen 

 Een kauw vindt dit allemaal lekker eten: 

 Zou jij het ook allemaal lusten? 

 Wat zou je wel lusten? 

 Wat zou je vies vinden? 

terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 3 
doen 

 Til het witte doek op 

vragen 

 Kijk goed  naar het eten van de kauw: 

 Probeer het goed te onthouden 

doen 

 Leg de doek er weer overheen 

vragen 

 Wie kan  dingen noemen die op het bord liggen? 

 Wie weet er het meeste? 

doen 

 Til het doek weer op 

vragen 

 Hebben we alles genoemd? niets vergeten? 

 Wie weet nog waar je alles kunt vinden? 

 Kijk nog maar eens op de kaarten. 

Ga naar de volgende opdracht 
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