
 

Vogelvoederketting maken
Rijg voedsel aan een ketting om de vogels te kunnen voeden
Heb je vogels in de tuin en wil je deze graag daar houden? Dan kun je de
vogels voeren met voer uit de winkel, maar je kunt ook zelf een voederslinger
maken.

Duur : 30 minuten

Voorbereidingstijd : 5 minuten

Ontwikkeling : Cognitieve ontwikkeling: Sorteren en ordenen
Motorische ontwikkeling: Fijne motoriek

Doelgroep : Peuter (2 tot 4 jaar), Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8
jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief, Natuur

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Appels
Rozijnen
Pelpinda's
Brood
Grote dikke naalden
Touw (stevig draad)
Wortel

Schilmesje
Snijplank
Appelboor
WC-rolletjes
Vogelpindakaas

Wat heb je nodig?

Ontwikkelingsgebieden stimuleren
Je stimuleert de fijne motoriek van het kind tijdens deze activiteit. Het kind probeert diverse stukken eten
aan een touw te rijgen. Dit is een nauwkeurig werkje. Verder voelt het kind verschillende structuren van de
stukken eten (sociaal-emotionele ontwikkeling). Bespreek samen waarom je deze vogelvoederketting aan het
maken bent voor de vogels. Dit stimuleert zowel de wereldoriëntatie als de mondelinge taalontwikkeling.

 



 

Waarom gaan we een vogelvoederketting maken?
Informatie van de vogelbescherming:
"Onze bebouwde kom wordt steeds dichter bebouwd. Braakliggende terreinen met zadenrijke planten en
insecten maken steeds vaker plaats voor beton en asfalt. Vogels kunnen daarom minder geschikte
voedselplekken vinden. Struiken en bomen die natuurlijke schuil- en nestgelegenheid bieden, komen ook
niet veel voor. Vogelvriendelijk ingerichte tuinen kunnen dat verlies compenseren en bieden vogels een
goed thuis in de bebouwde kom. Een variatie aan gras, bloeiende planten, struiken of bomen helpt veel
vogels zodat ze op eigen kracht kunnen leven. Vogels horen in onze woonomgeving. Veel mensen genieten
van vogels dichtbij huis. Door bij te voeren laten vogels zich veel vaker zien en kunnen we ze beter leren
kennen."

Nog meer info kun je hier vinden:

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren

 



 

Hoe maken we de ketting?
In de video kun je 3 verschillende manier zien van een ketting maken.

Variant 1:

Rijg aan een touw diverse stukken eten als doppinda's en rozijnen.

Variant 2:

Verwijder met een appelboor het klokhuis van de appel, snijd de appel in plakken en knoop met touw een
lange appelslinger.

Variant 3:

Knip wc-rolletjes in stukken, besmeer deze pindakaas en vogelvoer en rijg de stukken aan de ketting.

Je kunt de ketting als hij klaar is bijvoorbeeld tussen twee bomen ophangen, of aan een vogelvoederhuisje.
Je kunt de kinderen ook de ketting mee naar huis laten nemen voor in de eigen tuin.

Vogelvoederketting maken
https://youtu.be/4ippk7dAtO8

 

https://youtu.be/4ippk7dAtO8

