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ACTIVITEITEN KDV WEEK 5
Thema: Vogels in de winter
Hallo allemaal, buiten is koud en er valt zelfs af en toe wat
sneeuw. Ook zitten er nog vogeltjes buiten. Wij gaan deze week
leren hoe je voor de vogeltjes in de winter kunt zorgen.

KNUTSELEN
Wij maken een vogelvoederhuisje van een leeg pak melk.

VOORLEZEN
Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling. Deze week een filmpje
van Nijntje in de sneeuw. Zij bouwt een huisje zodat de vogel
lakker warm kan slapen.
nijntje in de sneeuw • nijntje de originele serie - YouTube

ZINGEN
Deze week een liedje, die alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s ook
vast kennen over een roodborstje in de winter.
Roodborstje | Liedjes voor peuters en kleuters - YouTube

SPEL
In de bijlage zit een memorie van vogels. Je kunt natuurlijk
memorie spelen, maar ook dezelfde plaatjes bij elkaar zoeken. Ook
kun je van elk tweetal vogels een plaatje ergens in de kamer
leggen. Geef je kind nu het andere plaatje en laat hem opzoek
gaan naar dezelfde vogel. Ook kun je je vogels benoemen. Dit is
weer goed voor de taal- en spraak ontwikkeling.
Voor je jongste kinderen is het vooral leuk om materialen te
ontdekken. Geef ze eens een veertje in hun handen ook kun je wat
vogelvoer in een flesje of zakje doen. Zorg wel dat het goed is
afgesloten, zodat er niks uit kan. Dat voelt gek en maakt het ook
geluid in het flesje Zo ervaren ze bijvoorbeeld hard en zacht glad
en pluizig.

Bijlage:
Voederhuisje maken een leeg pak melk
Benodigdheden: een leeg pak melk
Gekleurd papier
Lijm
Vogelzaad
Een takje
Touw om hem op te hangen
Spoel het leeg pak melk goed om en laat het drogen.
Maak nu in een zijkant een grote rechthoekige opening.
Laat uw kind het melkpak beplakken met papier.
Als laatst maak je een klein gaatje onder de opening en stop daar
een stokje in dat je buiten kunt vinden. Op de bodem van het pak
melk strooi je wat vogelzaad. Bovenin het pak maak je een gat.
Daar kan een touwtje doorheen. Nu is het huisje klaar en kun je
het buiten ophangen. Nu maar hopen dat er snel vogels op af
komen!

Zaad op een wc rolletje
Benodigdheden: wc rol
Pindakaas
Vogelzaad
Pak je lege wc rol en laat uw kind hem insmeren met pindakaas.
Dat is lekker kliederen. Als de wc rol helemaal ingesmeerd is rol je
hem door de vogelzaad zodat het er aan blijft plakken. Nu haal je
een touwtje door de wc rol zodat je hem buiten kunt ophangen.
Vogels houden ook van broodkruimels en appels of klokhuizen.
Hang het vlak bij het raam zodat je samen kunt kijken of er vogels
komen.

