Help de vogels de winter door
Doe-kaart bij deze aflevering
De aflevering:

Hoep heeft een hele mooie grote kooi gevonden. En in het doosje onder zijn arm zit
een lief klein kanariepietje! De kooi mag wel aan de boom van Hoela hangen, zegt ze.
Maar Hoep legt uit dat het buiten veel te koud is voor kanariepietjes. Zijn vogeltje
komt lekker binnen in zijn woonwagen wonen. Dan maakt Hoela zich zorgen…te
koud? Hoe zit dat dan met al die vogels buiten? Het gaat morgen sneeuwen! Samen
met de kinderen komen ze tot een oplossing.
Ga zelf verder waar de uitzending stopt!
In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk zijn.
Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga hier dan op
door in een eigen activiteit.

Vetbollen maken
Laat de kinderen zelf vetbollen maken door de lepels plakkerig te maken met
pindakaas en ze vervolgens met allerlei zaden te besmeren.
Nodig:
- Potten pindakaas
- Lepels met een gat
- Allerlei pitten, pinda's,
nootjes en zaden
- Bakjes en bordjes

Voorbeeldvragen:
- Wat ga je maken?
- Waarom doe je dat voor de vogels?
- Waarom doe je dat wel in de winter en niet in de zomer?
- Wat vinden vogels lekker?
- Hoe kun je er voor zorgen dat al deze lekkere noten en zaadjes niet van de lepel af

glijden?
- Waarom blijven er maar een paar van die grote noten plakken en heel veel van die
kleine zaadjes?
- Kan er nog meer bij? Waarom wel/ niet?
- Hoe ruikt het? Lijkt het je lekker? Proef maar eens!
De vetbollen ophangen
Maak en elke lepel een elastiek of touw met een lus. Zoek een lage boom of een
struik buiten waar de kinderen de lepels zelf in mogen hangen. Probeer een plek te
zoeken die van binnen goed zichtbaar is voor de kinderen, zodat ze de vogels van
hun vetbollen kunnen zien eten.
Nodig:
- Elastieken
- Touw of linten
- Een lage boom of struik
- Een krukje

Voorbeeldvragen:
- Waarom kan het eten voor de vogels beter niet op de grond liggen als het gaat
sneeuwen?
- Wat moe je dan met de lepels doen?
- Wat zou een goed een plekje zijn voor de lepels en waarom?
- Hoe hangen we de lepels in de struik?
- Wat gebeurt er met de tak als je er een vetbollepel aan hangt? Hoe komt dat?
- Zijn alle lepels even zwaar? Hoe weet je dat? Kan je dat zien?
- Aan welke tak kan een zware lepel hangen en aan welke moet een lichte lepel?
Tip: Rooster een aantal boterhammen en laat de kinderen er kleine stukjes van
snijden met plastic messen. Deze 'croutons' kunnen ook aan de lepels geplakt
worden.

Methodes:
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en
methodes:
Schatkist

Dieren / Winter

Ik & Ko

Brr, wat koud!

