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""---~.-I~;;p eens met een stok --,,\ 

/ ritmisch op de stam van een boom. ) 
i(lil Je hebt kans dat de specht je geklop / 
,,..,,, beantwoordt! / 

', ,"" 

Spechten blok 

Hoor je geroffel op de bomen, dan zitten er spechten. Met een spechtenblok lok 

je ze ook naar je eigen tuin. 

DIT HEB JE NODIG, 

> een openhaardblok of een dikke 

tak (minimaal 15 cm doorsnede) 

> een boormachine met een 10 mm 

of 12 mm boor 

> ophanghaak 

> touw 

> ongezouten pindakaas 

ZOLANG DUURT HET: 15 minuten 

Boor verschillende gaten in het hout, on

geveer vier à vijf centimeter diep. Vul deze 

gaten vervolgens met vogelpindakaas. 

Schroef een stevige haak boven in het 

hout. + 

Alle kinderen naar buiten! 

Vogels mag je het hele jaar voeren in de 

tuin. Maar let op wat je ze geeft! Pinda's 

en vetbollen zijn in de lente en zomer uit 

den boze. Geef ze dan zaden, gedroogde 

insecten of meelwormen. Ook water mag 

natuurlijk niet ontbreken. 
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/ " Een kleine vogel '\ 
I , \ 

: zoals de winterkoning \ 

• 

d ht 
'\:: 

verliest in een kou e nae 
meerdan10% 

: van zijn lichaamsgewicht! ! 
Geen wonder dat ze : 

1 

in de ochtend meteen : 
willen eten. Hoeveel zou / 

jij zijn afgevallen / 
in één nacht? ,/ 

...... ___________ ,, 

Maak zelf vogelvoer 

Vooral in de winter zoeken de vogels de 

tuinen op om hun kostje bij elkaar te 

scharrelen. Ze moeten veel eten om warm 

te blijven, dus hoe makkelijker ze kunnen 

'snacken' hoe beter. En daar kun jij ze bij 

helpen door je eigen vogelvoer te maken! + 
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Handen uit de mouwen 
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Dennenappels met pindakaas 

Spechten, boomklevers en ook mezen lus

ten graag pindakaas. Met deze pindakaas

zaad-dennenappel verwen je de vogels. 

WAT HEB JE NODIG? 

> grote dennenappels 

> ongezouten pindakaas 

> vogelzaad 

> touw 

ZOLANG DUURT HET: 15 minuten 

HOE GA JE TE WERK? 

Smeer de dennenappel m met onge

zouten pindakaas. Rol de dennenappel 

met pindakaas door het vogelvoer. Bind 

een touwtje om de dennenappel heen. Nu 

alleen nog ophangen en wachten op de 

vogels. + 

,-----------------, 
/,->> Geen dennenappel? ', 

/ Gebruik een wc-rol! 
i Smeer pindakaas op de 
\ wc-rol en rol het door 
\,, het vogelzaad. _,/ ',, _____________ , 

Alle kinderen naar buiten! 

Pindaslingers: 

DIT HEB JE NODIG, 

> dikke spijker 

> scherpe naald 

> dik draad 

> doppinda's 

> rozijnen 

ZOLANG DUURT HET: 30 minuten 

Rijg om en om een doppinda en een rozijn 

aan de draad. Hiervoor prik je je naald 

met draad door elke pinda en rozijn. Maak 

de slinger zolang als je wilt. + 

Fruitslinger van gedroogde vruchten 

Maak schijfjes van appel, peer en sinaas

appel. Laat ze drogen. Rijg ze om en om 

aan een draad en hang ze aan een tak. + 
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"--- » Maak een vogeltaart. '\ 

/ D het vet in een tulband en la~t l 
: oe 'tharden Haal de vorm eruit en : 
1 even ui · b ·es ' ' lt art verder met es] ,' 
\ versier de vage a ls / 

', der lekkers voor de vage . / ', en an ,," ...... ,, ............... _______ , ... ______________ _ 

Alle kinderen naar buiten! 

, ................................... ..... ... ....... .. ... . 
Maak je eigen vetbol 

Met je eigen vetbol verwen je de vogels 

in je tuin. Mezen, mussen, groenlin

gen, boomklevers en zelfs spechten 

zijn er gek op. 

DIT HEB JE NODIG, 

> steelpannetje 

plastic drinkbekers, of kopjes 

> touwtjes 

> blok ongezouten frituurvet 

> vogelvoer (strooivoer, zonne-

bloempitten) 

ZOLANG DUURT HET: 30 minuten 

» Gebruik een 
plastic drinkbeker, dat 
is beter dan een plas tic 

weggooibekertje. 

Smelt het vet in een steelpannetje. Als 

het vet gesmolten is, laat je het iets af

koelen, totdat het begint te stollen. Meng 

nu het vogelvoer goed door het vet. Giet 

het mengsel in een plastic beker en stop 

in het midden een stuk touw. Zorg dat dit 

lang genoeg is om de vetbol straks aan op 

te kunnen hangen. 

Laat het vet hard worden en de vetbol is 

klaar. Zet desnoods het bekertje even in 

de koelkast. Haal nu het vet uit de beker. 

Lukt het niet, zet de beker heel even in 

warm water. + 
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t Maak je eigen voedersilo 

Zolang duurt het: 20 minuten 

DIT HEB JE NODIG, 

> 1 lege plastic fles 

> 2 houten pollepels 

> Stanleymes 

> 1 haakje 

> touw 

vogelzaad 

Maak met het stanleymes op vier centi

meter van de onderkant een gaatje van 

ongeveer één centimeter doorsnede (dikte 

van het uiteinde van de pollepel). Recht 

tegenover dit gat maak je drie centimeter 

hoger een groter gat. Steek nu het uitein

de van de pollepel via het brede gat door 

het smalle gat. De lepel dient als opvang

bakje. Hetzelfde doe je nu nog een keer, 

op willekeurige hoogte. Vul de fles met 

I<week je eigen vogelvoer 

Heb je na de winter nog wat voer over? 

Zaai dat in een hoekje van de tuin. In de 

zomer heb je prachtige bloemen en als 

ze zijn uitgebloeid, vormen hun zaadjes 

weer voedsel voor de vogels. + 

vogelzaad. Schroef een haakje op de dop Water voor vogels 

van de fles. Draai de dop nu op de fles. 

Vogels hebben net als wij water nodig om 

Maak een touw aan het haakje vast. Hang te drinken, maar ook om te wassen. Met 

de fles aan een stevige tak, haak of schut- het wassen houden ze de veren in top

ting. Je voedersilo is klaar. Nu alleen vorm. Bied water aan in een waterschaal. 

wachten op de mezen, mussen of mis- Zorg ervoor dat de schaal geleidelijk af

schien wel groenlingen. + 

Alle kinderen naar buiten! 

schaal kunnen badderen. 
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De huismus ( 1) eet het liefst zaden. Dat 

kun je zien aan zijn grote kegelvormige 

snavel. 

Strooi wat vogelvoer onder een boom of 

heg. De schuwe heggenmus ( 2) is er blij 

mee. 

Zie je een klein bruin vogeltje met een 

opgewipte staart in je tuin? Dan is het 

een winterkoning ( 7 ). 

Met zijn kleine spitse snavel zoekt de 

roodborst ( 11) naar insecten in de 

struiken en tussen de bladeren. 

48 Koperwiek 

Alle kinderen naar buiten! 

Zwarte mees Pimpelmees 

Q Kuifmees 

De staartmees (3) valt op door zijn lange 

staart. Hij vliegt in groepjes van tuin naar 

tuin. 

De koolmees ( 10) herken je aan het 

zwarte petje. Het mannetje heeft een 

brede zwarte stropdas, het vrouwtje een 

dun zwart sjaaltje. 

Een mannetjesmerel ( s) is zwart met een 

geel oranje snavel. Het vrouwtje is veel 

minder opvallend van kleur, namelijk 

bruin. 

De zanglijster ( 9) is familie van de merel 

en te herkennen aan de gespikkelde 

borst. 

De spreeuw ( 13) doet graag de zang van 

andere vogels na, maar ook sirenes en 

mobiele telefoons. 
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Een typische wintergast, de kramsvogel De sijs ( 17) is gek op zaadjes van de els en 

( 14 ). Hij komt alleen bij kou en sneeuw in van naaldbomen. Heel soms komen ze op 

de tuin. een voedertafel. Ze zijn hier vooral in de 

winter. 

De boomklever ( 15) lok je met pinda's. 

Smeer wat pindakaas op een boomstam 

en wie weet krijgje bezoek van deze 

kleurrijke vogel. 

De groenling ( 16) is dol op rozenbottels. 

Maar ook zonnebloemzaden eet hij graag. 

Een vink ( 1 s) zie je niet snel op een 

voedertafel, hij zoekt het liefst zijn 

voedsel op de grond. 

De goudvink ( 19) is een echte exotische 

verschijning in de tuin. Hij eet graag 

bessen en zaden. 

Heb je een groep vinken in je tuin, let 

goed op! Misschien zit er wel een keep 

( 25) tussen. De keep brengt de winter in 

ons land door. 

Alle kinderen naar buiten! 

Strooi wat zaden op de grond en de 

kans is groot dat je bezoek krijgt van de 

Turkse tortel (20). 

~ 

Heb je het verenkleed van de ekster (21) 

weleens goed bekeken? De zwarte veren 

kleuren in de zon blauw, paars en groen. 

Zorg voor wat pinda's en vogel pindakaas 

en misschien krijg je wel een grote bonte 

specht (22) in je tuin. 

De kauw (23) herken je aan zijn grijze 

nek en lichte ogen. 
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Ben je enthousiast geworden en wil je nog meer activiteiten voor buiten? 
Bestel dan 'Alle kinderen naar buiten! Het grote natuuractiviteitenboek.'. 
Met meer dan 500 buitenactiviteiten, interessante weetjes, praktische 
tips en spannende natuurproefjes is dit het ultieme buitenboek 
voor kinderen. 

Bestel hier >>> 

www.al leki nderen naarbu iten. n 1 

https://www.jasperderuiter.com/product/boek-alle-kinderen-naar-buiten-het-grote-natuuractiviteitenboek-art-nr-340005/
www.allekinderennaarbuiten.nl


De speurzoekers laat kinderen 
de natuur ontdekken en beleven! 

~ 

Basispakket Alle Kinderen -
naar buiten 

Bestel hier >>> 

• 

Haal vogels dichterbij 
met een verrekijker 

Bestel hier >>> 

Handige herkenningskaart 
voor het herkennen van vogels 
in de winter 

www.despeurzoekers.nl 

https://www.jasperderuiter.com/product/alle-kinderen-naar-buiten-basispakket-1-art-nr-540011/
https://www.jasperderuiter.com/product/bresser-junior-verrekijker-8-x-40-art-nr-500101/
https://www.jasperderuiter.com/product-categorie/herkenningskaarten/page/3/
www.despeurzoekers.nl


Laat kinderen de natuur ontdekken! 
Het motto van de auteur van dit boek Jasper de Ruiter en eigenaar van De Speurzoekers is : 'Alle 

kinderen naar buiten'. Want welk kind wi l er nu niet lekker in een boom k limmen, vies worden in de 

modder of een hut bouwen in het bos? 

De Speurzoekers onderscheidt zich door producten en lesmateria len te ontwikkelen voor een ultieme 

natuurbe leving vanuit het oogpunt van het kind. Kinderen leren het meeste door spe lenderwijs de 

natuur te ontdekken en te beleven. Met de producten van De Speurzoekers worden zij gestimu leerd 

de natuur te gebruiken als leer- en creatieve inspiratiebron. 

Laat je verrassen op WWW.despeurzoekers.nl 

Paul�
waarom natuurpunt?�

www.despeurzoekers.nl

	Cover lespakket Vogels voeren-1
	Lespakket Vogelsvoeren-261
	Lespakket Vogelsvoeren-262
	Lespakket Vogelsvoeren-263
	Lespakket Vogelsvoeren-264
	Lespakket Vogelsvoeren-265
	Lespakket Vogelsvoeren-266
	Lespakket Vogelsvoeren-267
	Lespakket Vogelsvoeren-268
	Lespakket Vogelsvoeren-269

