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1. EEN NESTJE BOUWEN
A

			

Dieren paren om jongen te krijgen. Sommige dieren bouwen een nest voor de
kleintjes, andere dieren niet. Schrijf drie dieren op die een nest bouwen.

B

Wat is een zoogdier? Bouwen zoogdieren ook een nest? Vul de tabel in.

Bouwt wel een nest:
Bouwt geen nest:

2. KONIKSPAREN 			

		

Bekijk de clip Koniks de tijd tussen paring en geboorte.
Konikpaarden paren meestal ’s zomers.

A

Hoelang is een vrouwtje zwanger?

B

Waarom is een koude winter voor een zwangere merrie extra zwaar?

C

Er is net een veulen geboren! Vul zelf de tekstballonnen in. Wat zou het veulen
denken? En wat ‘zegt’ de merrie?
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3. HOE HOOG IS JOUW NEST? 				
A

Stel je eens voor dat je een vogel bent en je een nest gaat bouwen. Waar zou
jij een nest bouwen? Waarom daar? Maak een tekening van jouw vogel en het
nest dat jij voor deze vogel zou bouwen.

B

Bekijk nu de clip Waar worden nesten gebouwd.
In het filmpje komen twee soorten vogels voor.
Schrijf hieronder op waar en hoe ze hun nest bouwen.

Vogelsoort

Plek nest

Alleen of in groep

C

Waarom bouwt een grauwe gans precies daar een nest?

D

En de aalscholver? Wat is de beste plek in de kolonie? Schrijf in je eigen woorden op waarom aalscholvers hun nesten daar bouwen.

WIST
JE
DAT
KONIKSVROUWTJES EEN
OPDRINGERIG MANNETJE
MEESTAL EEN FERME TRAP
GEVEN, BEHALVE ALS
HET PARINGSTIJD IS?

4. VOSSENBURCHT 					
Bekijk de clip De vos in zijn burcht.

ACHT GRAUWE GANZEN NET
ZOVEEL ETEN ALS EEN KOE?

A

Hoeveel kamers heeft een vossenburcht?

B

Babyvosjes zien er erg schattig uit. Zijn ze ook zo lief? Wat eten ze?

5. WAAR LAAT IK MIJN EI? 					
Bekijk de clips Koolwitjes en hun kroost en
Paring met velen tegelijk.

A

Waar laat een koolwitje haar eieren? En waarom precies daar?

B

Waar let een kikker op als het een plekje zoekt voor de kikkerdril?
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EEN VOSSENKOPPEL TROUW AAN
ELKAAR BLIJFT?
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Je hebt gezien op welke plekken in de Oostvaardersplassen de dieren hun jongen
krijgen en verzorgen. Hoe is dat bij de dieren in jouw buurt?

OPDRACHT: IN DE NESTEN
1

		

In het voorjaar bouwen veel vogels een nest. Zijn er ook
nesten in jouw omgeving? Bouwen alleen vogels nesten,
of ook andere dieren? En waar kun je die dan vinden?
Teken of fotografeer drie verschillende soorten
nesten. Denk aan egels, insecten of vogels.
Zorg er wel voor dat je de dieren niet stoort of de
nesten aanraakt!

• Van welk materiaal is het nest gemaakt? Waarom van dat materiaal?
• Zien alle nesten er hetzelfde uit? Welk dier leeft in welk nest?
• Legt het dier eieren of niet? Zoek uit op internet hoe zo’n ei eruit ziet, en
hoeveel eieren het dier meestal legt.

2

Je kunt ook zelf een nestje maken. Of alleen een plan voor het nestje maken.

TIP:

Denk aan de volgende vragen:
• Voor welke vogel ga ik een nestkastje bouwen?
• Van welk materiaal ga ik het maken? Wat heb je nog meer nodig?

Op internet staan veel

• Hoe groot moet het zijn?

voorbeelden van hoe je

• Waar moet het komen te hangen, waar moet je dan aan denken?

verschillende soorten
nestkastjes bouwt!

Heb je het nestje gemaakt?
Vergeet niet om een foto te maken!
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