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ik zoek eten, 
zoek je mee? 

  

 Een kauw is dol op wormen. 

 Maar waar zijn die te vinden?  

 Hoe moet je ze dan vangen? 

 INSTRUCTIE 1 

 

    Wormen leven onder de grond. 

    Ze eten dode blaadjes, 

    die trekken ze de grond in. 

    Een kauw hoort ze dan kruipen! 

    INSTRUCTIE 2 

 

 Ik zal je nog iets verklappen: 

 als je zacht op de grond trommelt, 

 komen wormen vaak naar boven! 

 INSTRUCTIE 3 
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INSTRUCTIE 1  

 Pak voorzichtig een worm uit de bak: 

 Wat denk je dat de voorkant is? 

 Ga zachtjes met een vinger over de worm, 

 van voor naar achter en weer terug: 

 voelt de worm glad of ruw? 

 Weet je waar  wormen leven? 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 2 

 Onze oren zijn niet zo goed. 

 Gebruik daarom de  stethoscoop >>> 

 Houdt het schijfje stil op de grond: 

 hoor je zacht geknars? 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 

 Steek de spitvork in de grond. 

 Beweeg de  steel  flink heen en weer. 

 Zie je een worm boven komen? 

Ga naar de volgende opdracht 3 
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ik kan iets, 
kun jij het ook? 

 

 Kan jij met je voet een tak pakken? 

 Een vogelpoot is er voor gemaakt! 

 Vergelijk ze maar eens even... 

 INSTRUCTIE 1 

 

   De meeste vogels zijn niet zo zwaar, 

   ben je zwaar of ben je licht? 

   buigt de tak door jou gewicht? 

   INSTRUCTIE 2 

 

 Een nest maken is niet niks, 

 zeker als je geen handen hebt. 

 Zou het jou lukken? 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 
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INSTRUCTIE 1 

Een vogelpoot klemt vast, ook als de vogel slaapt! 

 Vergelijk een pootje met jouw voet: 

 kan jij met je voet een tak vasthouden? 

 Gaat het  met je handen beter?  

 In het kistje liggen 3 pootjes op een stok 

 zoek een  tak die dik genoeg voor de kauw,  

 voor de merel en voor de mus. 

Terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 

 Kies een tak die dik genoeg is voor een kauw, 

 hang de voorbeeldkauw aan je tak.  

 is je tak sterk genoeg, of buigt hij door? 

 hang de kauw dichter bij de stam: 

 buigt de tak nog steeds door? 

Terug naar het voorblad. 

INSTRUCTIE 3 

 Bekijk kaart 2A,volg de instructie.                 

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

1. HOE MAAK JE EEN NEST? 

Een kauw werkt met zijn snavel: 

doe deze opdracht met 1 hand! 

[ tip: je mag wel samenwerken ] 

Zo zit een nest in elkaar; 

 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 

  Zoek eerst bouwmateriaal: 

  zoek een tak zo dik als je pink. 

  zoek wat lange grassprieten. 

  zoek een handvol mos. 

Ga naar 3 

3. BOUW EEN STUKJE NEST 

 gebruik je spullen 

 maak het nest een stukje af 

Ga naar de volgende opdracht. 
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ik zoek eten, 
zoek je mee? 

 

 In de zomer zijn er veel insecten 

 en andere kleine dieren. 

 De kauw lust ze bijna allemaal. 

 INSTRUCTIE 1 

 

   Het zijn niet alleen spinnen 

   die draden weven 

   Ontdek hier wie dat zijn. 

   INSTRUCTIE 2 

  

 Veel insecten vallen liever niet op. 

 Een schutkleur helpt daarbij. 

 Maar een kauw heeft scherpe ogen, 

 jij ook? 

 INSTRUCTIE 3 
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INSTRUCTIE 1  

 In de zomer vind je veel kleine beestjes 

 Ken je er een paar? 

 Vind je ze nuttig of vervelend?  

 Pak kaart 3A, en til de boomschijf op: 

 Welke diertjes op de kaart zie je in de bak?  

Ruim op en ga terug naar het voorblad. 

INSTRUCTIE 2   [RODE VLAG] 

 Zie je diertjes tussen al die draadjes? 

 Zitten er nog blaadjes aan de struik? 

 Zie je zwarte keuteltjes?  - rupsenpoep! 

De rupsen eten de blaadjes, kauw eet de rupsen! 

Terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 3 

 Veel kleine beestjes zijn  groen of bruin:  

 zo vallen ze niet op: kijk maar op  kaart 3B 

 Leg het laken onder een 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? 

 Op een akker groeien planten 

 die mensen zelf op willen eten. 

 Een kauw eet daar graag van mee! 

 INSTRUCTIE 1 

 

   Bonen eet een kauw graag 

   en zitten er beestjes op? 

   Dan vindt hij het nog lekkerder! 

   INSTRUCTIE 2 

  

 Voor mensen is eten een gedoe, 

 schoonmaken, bakken of koken.  

 Voor een kauw is het makkelijk; 

 hij eet gewoon  alles rauw! 

 INSTRUCTIE 3   
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INSTRUCTIE 1 

 Op een akker laten mensen planten groeien: 

 planten die ze willen eten. 

 Zoek de akker met het bordje “AARDAPPELS” 

 Zie je hier aardappels?  

 Waar denk je dat ze zijn? 

 Gebruik de spitvork: 

 Steek hem onder een plant in de grond, 

 wip de plant omhoog: aardappels! 

 doe de aardappels in de mand 

Ga terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 

 Zoek de akker  met het bordje “BONEN”  

 lees daar kaart  4A, BONEN 

Kom dan hier terug en kijk op het voorblad. 

INSTRUCTIE 3 

 Zoek de akker met het bordje “GRAAN” 

 Lees daar kaart 4B, GRAAN. 

Ga dan verder naar de volgende opdracht. 
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bonen 

INSTRUCTIE 1 

 Bekijk een bonenplant: 

 zie je peulen? 

 Pluk een peul, maak hem open: 

 hoeveel bonen zitten erin? 

 Proef een boontje: 

 Vind je ze lekker? Kauwen eten ze graag. 

INSTRUCTIE 2   

Vaak zie je beestjes op de plant: 

bonenluizen! 

 Zie je luizen op de plant? 

 luizen poepen zoete druppels: 

 mieren zijn daar dol op. 

 zie je ook mieren? 

 

Het lieveheersbeestje is ook dol op luizen: 

hij eet ze lekker op! 

 Zie je ook een lieveheersbeestje? 

Ga terug naar het opdrachtpunt. 
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graan 

INSTRUCTIE 1 

Graanplanten zijn een soort gras. 

Mensen gebruiken de zaden. 

Je kunt ze koken, maar ook malen: 

met meel maak je brood, pizza, koekjes. 

 weet je nog meer te verzinnen? 

 Kijk op het bordje; 

 welk graan groeit hier? 

 pluk een aar: kun je er zaden uitpeuteren? 

 kauw er op; zijn ze hard, of nog zacht? 

 aren 

INSTRUCTIE 2 

Wij hebben tanden, toch malen we het graan: 

brood en pizza eet je makkelijker! 

Kauwen hebben geen tanden. Hoe doen die dat? 

 Strooi de graankorrels in de ring op de grond. 

 Probeer ze met twee vingers op te ‘pikken’. 

 Doe ze snel in het bakje terug; 

 zitten er ook steentjes en zand in het bakje? 

In de maag van de kauw malen die de korrels fijn! 

Ga verder naar de volgende opdracht. 3 
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ik ben nieuwsgierig,  
jij ook? 

  

 Een kauw is heel nieuwsgierig 

 Hij onderzoekt alles, 

 zo leert hij veel. 

 INSTRUCTIE 1 

 

   Glinsterdingen zijn aantrekkelijk, 

   ook voor een kauw, 

   maar niemand weet waarom precies. 

   INSTRUCTIE 2 

  

 In de zomer bloeien veel planten. 

 Met kleur en geur lokken ze diertjes, 

 en dat vind een kauw weer fijn! 

 INSTRUCTIE 3 
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INSTRUCTIE 1 

 Kijk om je heen 

 Zoek iets kleins dat je niet kent. 

 Pak het, of pluk het: 

 Is het hard  of zacht? 

 Ruikt het ergens naar? 

 Is het licht of zwaar? 

 Zou een kauw het eten? Zou je het zelf lusten? 

Ga terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 

 Pak kaart 5A, ga naar de rode vlag. 

 Volg de instructie op kaart 5a 

INSTRUCTIE 3 

 Zie je insecten op bloemen? 

 Is het een van deze diertjes? 

 Met welke kleur lokt de bloem? 

 Heeft de bloem ook een geur? 

 kijk bij verschillende bloemen 

ga naar de volgende opdracht. 

hommel  bij 

 vlinder 
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Bekijk het plaatje hiernaast: 

staat deze  vlag bij plant A of B? 

 

 Pak de plantenspuit. 

 Spuit de bladeren goed nat 

 laat de druppels van het ene blad  

 op het andere rollen. 

Ga naar de groene vlag, 

Lees daar de instructie. 

glinsterparels en gouden ringen 

INSTRUCTIE RODE VLAG 

INSTRUCTIE GROENE VLAG 

 Zoek de plant op het plaatje. 

 Pluk een stukje stengel af. 

 Er komt sap er uit…… 

 Teken er een gouden ring mee om je vinger: 

 Kauwen zijn dol op gouden glimmers! 

 

ga terug naar het opdrachtpunt. 

ga verder  met de opdrachtkaart. 
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Ik maak geluid, 
doe je me na? 

  

 Luister eens of je kauwen kunt horen: 

 het lijkt soms of ze hun naam roepen. 

 Maar ze hebben meer te vertellen.  

 INSTRUCTIE 1 

 

   Tussen die veren vallen ze niet op, 

   maar een kauw heeft goede oren. 

   Ook zonder die flappen van ons! 

   INSTRUCTIE 2 

  

 Kauwen zijn slimme vogels. 

 Ze leven in groepen. 

 Samen kunnen ze bijna alles aan. 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 
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INSTRUCTIE 1 

 Druk op de paarse praatknop,  

 Zo klinken kauwen! 

 Hoor je ergens kauwen roepen? 

Kauwen kunnen elkaar herkennen aan hun stem! 

 Roep om de beurt kauw: klinken jullie verschillend? 

 Doe je ogen dicht: 

 De begeleider tikt iemand aan, die kauw roept. 

 Kun je raden wie er geroepen heeft?   

Doe een paar keer, ga dan weer naar het voorblad. 

INSTRUCTIE 2 

 Doe je ogen dicht, luister als de begeleider klapt: 

 wijs aan waar die staat, met je ogen dicht! 

 Doe je ogen dan open, had je het goed? 

Herhaal een keer, ga dan terug naar het voorblad 

3 

2 

2 
INSTRUCTIE 3 

Als kauwen gevaar zien, roepen ze hard kiewkiewkiew. 

Samen zijn ze dapper, vaak verjagen ze het gevaar! 

 Pak kaart 6A erbij. volg de instructie. 

1 

1 
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INSTRUCTIE 1 

 Bekijk de plaatjes: 

 Welk dier is gevaarlijk voor kauw? 

aanvallen of niet? 

 
konijn  

vos 

 
havik 

 
duif 

 
jager. uil. 

 

 

INSTRUCTIE 2 

 Doe een dobbelsteenspel, oefen eerst een keer: 

 Bij VOS, UIL of HAVIK: roep kiewkiew en fladder. 

 Bij KONIJN of DUIF: roep zachtjes kaw kaw 

 Gooi je de JAGER: roep kiewkiewkiew en ren weg. 

Herhaal een keer, ga dan naar de volgende opdracht 3 
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ik ben een kauw, 
doe jij me na? 

 Een kauw op de grond, 

 loopt op twee manieren: 

 met stapjes of hippen 

 INSTRUCTIE 1 

 

   Verliefde kauwen doen een dans. 

   en geven elkaar takjes als geschenk! 

   Ze blijven hun leven lang bij elkaar! 

   Trouw als een kauw…. 

   INSTRUCTIE 2 

 

 Droom je soms ook dat je kunt vliegen? 

 Niet in een lawaaiige vliegmachine, 

 nee, gewoon met je eigen vleugels! 

 INSTRUCTIE 3 

2 

1 

1 

1 

2 
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INSTRUCTIE 1 

 loop als een kauw:   

 doe je handen op je rug, en buig voorover. 

 laat je hoofd op en neer gaan. 

 probeer dan te hippen als een kauw: 

 hip naar de groene vlag en weer terug. 

 wie is het snelste? 

Terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 [BEGELEIDER LEEST VOOR] 

 Zoek allemaal een klein takje. 

 Sta tegenover elkaar, met je handen op je rug: 

 Buig voor elkaar en hip op en neer.  

 Roep ‘kawkaw’ en geef elkaar het takje. 

 Pluk zachtjes aan elkaars haren: getrouwd! 

 (zoenen gaat niet goed met een snavel) 

INSTRUCTIE 3 

 Bij de rode vlag liggen spiegels; 

 Houdt die tegen je neus: kijk naar de lucht 

 loop voorzichtig rond: “vlieg een rondje” 

Ga verder naar de volgende opdracht 

1 

1 

1 
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ik heb dorst, 
drink je mee? 

  

 Alles wat leeft, heeft water nodig. 

 Als je niet drinkt, ga je dood! 

 Kauwen moeten ook elke dag drinken. 

 INSTRUCTIE 1 

 

   Drinken uit een grote vijver, 

   dat kan gevaarlijk zijn, 

   als je niet kunt zwemmen. 

   INSTRUCTIE 2 

 

 Voor ons is het makkelijk: 

 draai de kraan open en vul je glas. 

 Maar als je vleugels hebt, 

 in plaats van handen? 

 INSTRUCTIE 3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 



 
 

 

Fladderende Vleugels 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

INSTRUCTIE 1 

 Waar gebruik jij water voor? 

 Drink jij veel water? 

 Wat vind je het leukste aan water? 

terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 

Jonge kauwen vallen nog wel eens in het water…,  

ze kunnen niet zwemmen! 

 Zie je dieren die wel goed kunnen zwemmen? 

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

 Zie je vreemde diertjes zwemmen? 

 Gebruik de onderwaterkijker. 

Terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 3 

Een kauw heeft geen handen. 

Vul een bekertje met water ( 1/3 vol) 

 Kun je drinken uit het bekertje,  

 zonder je handen te gebruiken? 

Ruim op ga verder naar de volgende opdracht 3 
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Ik zoek eten, 
 zoek je mee? 

  

 Als je weet waar je moet zoeken, 

 hoef je geen honger te lijden; 

 sappige vliegen, of een knapperige kever... 

 INSTRUCTIE 1 

 

   Zie je veel bloemen bij elkaar, 

   dan is daar vast iets te eten. 

   Maar pas op,  

   sommige diertjes prikken gemeen! 

   INSTRUCTIE 2 

 

 Of zoek gewoon op de grond, 

 tussen grassprieten en blaadjes: 

 houd je ogen open!  

 INSTRUCTIE 3  
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INSTRUCTIE 1 

 Ga naar de gele vlag 

 Lees de instructie op kaart 9A 

 Kom  dan terug naar dit opdrachtpunt. 

Terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 

 Ga naar de blauwe vlag 

 Lees de instructie op kaart 9B 

 Kom  dan terug naar dit opdrachtpunt. 

Terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 3 

 Pak een handloep. 

 Zoek tussen het gras naar kleine diertjes. 

 Wie vindt er het eerste iets? 

 Lijkt het op een van de diertjes hieronder? 

Ga naar de volgende opdracht 
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paraplubloemen 

INSTRUCTIE 

 Zoek de plant van het plaatje 

 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? 

 Iets dat vliegen lekker vinden? 

Ga terug naar het opdrachtpunt 

vlieg  kever 
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INSTRUCTIE 

 Je staat bij een akker met gele of witte bloemen. 

 Zie je hier insecten vliegen? 

 Kun je ze ook horen? 

 Klinken ze allemaal hetzelfde? 

 Zie je een van de diertjes hieronder? 

 De bloemen lokken de diertjes met geur: 

 Ruik maar eens zelf! 

allemaal gezoem 

hommel  bij  vlinder 

 

 Kijk of je vlakbij ook klaprozen ziet. 

 Vaak zie je daar hommels. 

 Luister het zoemen van de hommel: 

 ze zoemt steeds hard en zacht. 

ga terug naar het opdrachtpunt 3 
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Ik kan iets goed, 
kun jij het ook? 

  

 Een jonge kauw is nog een sukkel, 

 hij moet heel veel leren: 

 waar vind je je eten bijvoorbeeld? 

 Er zijn geen winkels in de natuur!  

 INSTRUCTIE 1 

 

   Wat kan een kauw allemaal eten? 

   Nou bijna alles wat jij ook lust! 

   Maar ook nog wel wat meer…. 

   INSTRUCTIE 2 

  

 Een kauw heeft een goed geheugen 

 leren is voor hem kinderspel. 

 Onthoud jij dingen ook zo goed? 

 INSTRUCTIE 3 

2 

2 

2 
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INSTRUCTIE 1 

 Pak de  kaarten “eten voor een kauw” 

 Bekijk een kaart samen, bv RUPS: 

 Bekijk de plaatjes op het bord. 

 Waar kun je een rups 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 

 Lust jij alles wat de kauw eet? 

 Wat lust je wel, wat lust je niet? 

 Zou een rups toch niet lekker zijn? 

 Probeer het zelf: eet 1 worm uit het potje 

Terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 3 

 Til het witte doek op, kijk  30 tellen wat je ziet. 

 Leg de doek er weer overheen 

 Til het doek weer op, kijk of je het goed had. 

Ga naar de volgende opdracht 3 
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