Klop klop,
wie is daar?
In de winter moeten vogels zuinig omgaan met hun
energie. Daarom zoeken ze graag een warm huisje
om in te verblijven. Veel kleine vogels gebruiken
daar het ‘nestkastje’ voor. Hier kunnen ze lekker
warm en droog in overnachten.
Wat ga je doen?
Je gaat samen met de kinderen nestkastjes maken van
melkpakken. Vraag aan de ouders om (schoongespoelde)
melkpakken te verzamelen, zodat de kinderen deze mee kunnen
nemen. Snijd eerst een opening in het melkpak. De grootte van
de opening bepaalt welke vogel er in kan; 2,8 cm voor de
pimpelmees, 3,2 cm voor de koolmees en huismus en 4 cm voor
de ringmus. Daarna kunnen de kinderen het melkpak met papier
beplakken en beschilderen. Tot slot kunnen ze een touwtje door
de bovenkant van het melkpak halen waarmee ze het buiten
kunnen ophangen. Het is leuk om dit samen te doen.
Wat kan je nog meer doen?
Om de vogels nog wat beter te helpen kan je ook lege blikjes
buiten ophangen gevuld met nestmateriaal, zoals touw, stukjes
wol, honden of schapenharen, hooi, of veertjes. Hiermee kunnen
de vogels hun nestkastje vullen, zodat het extra lekker warm is.

Een leuk weetje
voor de kinderen

Wist je dat, als een koolmeesje
een nestkastje in gebruik neemt,
ze vaak met hun snaveltje tegen
het nestkastje timmeren? Soms
proberen ze de opening van het
nestkastje iets groter te maken,
maar waarschijnlijk willen ze er
vooral mee aangeven dat zij de
nieuwe bewoners zijn van het
nestkastje.

Leeftijd
2 - 4 jaar
4 - 8 jaar
8 - 12 jaar

Tijdsduur
+/- 1 uur

Wat heb je nodig?
Melkpakken
Lijm
Schaar
A4 papier
(wit en gekleurd)
Verf
Kwasten
Decoratiemateriaal
Touw
Onderwerp en ontwikkeling
Kunst, cultuur en creatief
Sport, spel en beweging
Maatschappij en natuur
Motorische ontwikkeling
Zintuigelijke ontwikkeling
Sociaal emotionele
ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Taal
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