* Vogelhuisje maken *
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Leeg melkpak
Wit papier
Potloden (om wit rondje uit te tekenen)
Cuttermes (niet door de kinderen laten gebruiken!)
Scharen
Alleslijm
Verf
Water
Verfborstels
Bakje om verf in te doen
Bakje om water in te doen
Decoratiemateriaal
Gekleurd papier
Houten stokje
Karton
Houten staafjes (voor dak van vogelhuis)

Inleiding
In deze workshop maken de kinderen een vogelhuisje. De werkwijze is heel eenvoudig. Een leeg
melkpak vormt de basis en wordt beplakt met wit A4 papier. In het midden van het vogelhuisje snij je
een rondje uit. De kinderen versieren het vogelhuisje met verf. Het dak wordt gemaakt met
houtstaafjes die op een kartonnetje worden gekleefd.

Verloop workshop
1. Inleiding
In deze workshop maken de kinderen vogelhuisjes. De workshop kan je inleiden door volgende
vragen te stellen: ‘Wie heeft er al eens een vogelhuisje gemaakt?’, ‘Wie heeft er een vogelhuisje
thuis?, ‘Welke vogels kennen jullie?’, ‘Welk geluid maken vogels?’ en/of ‘Doen jullie mee aan de
vogeltelling van natuurpunt? Kennen jullie de vogeltelling?’.
Toon het materiaal dat de kinderen kunnen gebruiken om een mooi vogelhuisje mee te maken. Maak
hen duidelijk dat ze op een aantal zaken moeten letten:
•
•
•
•

Zorg ervoor dat het huisje een dakje heeft, zodat het niet kan binnen regenen in het huisje.
Zorg ervoor dat het huisje een gaatje heeft, zodat je vogeltje in het huisje kan. Het gaatje is de
voordeur van het huisje.
Een vogeltje staat graag op uitkijk, ook als hij fluit van blijdschap wil hij dat dichtbij z’n huisje
kunnen doen – voorzie dus een stokje net onder de voordeur.
Zorg dat het vogelhuisje stevig kan staan, je kan het misschien een plekje geven op de
vensterbank thuis.

Verdeel het materiaal over een brede tafel zodat de kinderen er gemakkelijk bij kunnen. Ze mogen
van alles met elkaar uitwisselen en zijn vrij in de decoratie van het huisje zolang er aan bovenstaande
puntjes is voldaan.

2. Werkwijze
De kinderen beplakken het melkpak met wit A4 papier. Daarna tekenen ze ongeveer in de midden
een rondje op het melkpak. Daarna komen ze naar de begeleider. De begeleider snijdt het rondje uit
met een cuttermes. De kinderen verven het vogelhuisje zoals ze zelf willen: met bloempjes, hartjes,
bijtjes, … Als de verf droog is, schrijft de begeleider hun naam erop. Het dak wordt gemaakt door
houten staafjes op een kartonnetje te kleven. Lijm het dakje op het melkpak. Tot slot prik je een takje
onder het gaatje – de voordeur van het vogelhuisje. De kinderen kunnen het vogelhuisje meenemen
naar huis en op de vensterbank plaatsen.

Aandachtspunten voor de begeleider
Cuttermes niet door de kinderen laten gebruiken.

Bron
Deze workshop werd ontwikkeld door voor het sport-wetenschapskamp “Puur Natuur” door Julie
Ghyselinck (stafmedewerker wetenschapscommunicatie HOGENT)

