
 

 

 
 
 

 
Laat ze fluiten 
 
Bruikleen: Let op; deze halen we op bij levering van het volgende pakket! 

• Transporttas 
 
 
Verbruiksmateriaal: 

• Vogelkaart Rotterdamse stadvogels  
• Vogelvoer 2 kilo 
• Gedroogde meelwormen  
• Gedroogde zonnebloem   
• Bosje trosgierst  
• Gedroogde maiskolf   
• Pinda zaden (ongebrand)  
• Ongebrande pinda’s in dop  
• Zaaigrond voor de pinda zaden (tevens 

plantzak) 
• Zuignap (voor buiten aan het raam) 

 
                        
 
                     
  

  



 

 

 
 
 

Tips voor gebruik ‘Laat ze fluiten’ 
Gezonde zaadbollen maken nadat ze uitvoerig kennis hebben gemaakt met de materialen: 
https://creatips.nl/zelf-maken/vetbollen-zonder-frituurvet-maken/ 
 
Onderbouw  

• Sensorische beleving voelen, met handen en voeten 
• Schrijven in zaden 
• Tekenen met zaden 
• Sorteren van zaden 
• Uitpluizen zonnebloem, gierst en maiskolf 
• Pellen van pinda’s 
• Zaaien van pinda zaden in meegeleverde grond 

  
Middenbouw  

• Alle activiteiten voor de onderbouw 
• Vogeltelling 
• Maak gezonde zaden en wormen bollen  
• Soorten opzoeken met de kaart 

 
Bovenbouw  

• Bijna alle activiteiten van onder en middenbouw  
• Maak je eigen voederhuis 
• Onderzoek aan vogels 
• Soorten bijhouden in de tijd 

  
Groep 1 t/m 8  

• Vogels voeren 
• Vogels bekijken 
• Vogels luisteren 
• Vogels tellen 
• Vogels opzoeken  
• Pinda zaden planten en laten groeien 

 



 

 

 
 
 

Instructie voor het planten van pinda zaden:  
• Neem de zak grond en zet deze stevig weg. 
• Rol de zak op zodat er een mooie pot ontstaat. 
• Als het goed is, is de grond vochtig. Anders: maak deze eerst vochtig. 
• Neem de speciale zaden uit de kleine envelop. 
• Zaai de zaden ongeveer 2 cm diep verspreid in de grond. 
• Plaats de zak in het lokaal op een lichte plek (niet op de verwarming). 
• Pinda’s houden van droge omstandigheden, maak de grond dus niet te nat. 
• Kijk het filmpje over de groei van de pinda (https://schooltv.nl/video/de-pindaplant-

hoe-groeit-een-pinda/) 
 
   
 
 
 
 
 

Tips op het internet 
Onderbouw  

• Dieren in de winter: https://www.youtube.com/watch?v=9jnWTMhSeWI 
• Liedjes over vogels voeren in de winter: 

https://www.youtube.com/watch?v=6PAlG91_CD4 
• https://www.youtube.com/watch?v=Z9XRwVab5kc 
• Verhaaltje Het vogeltje dat te ver vloog: https://youtu.be/v106glJ6CV4 
• Hoe groeit een pindaplant: https://schooltv.nl/video/de-pindaplant-hoe-groeit-een-

pinda/ 
 
Middenbouw  
Zie ook onderbouw, plus: 

• Vogelgeluiden en herkennen: https://www.vogelgeluid.nl/  
• Vogels voederen: https://www.youtube.com/watch?v=1VxMk4_YMLI 
• Zelf pinda’s roosteren: p://notenhttspecialist.com/soorten-noten/pindas/pindas-

roosteren/  
  



 

 

 
 
 

Bovenbouw 
Zie ook onder- en middenbouw, plus: 

• Hoe groeit een maisplant: https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-mais-het-hele-
groeiproces-van-maiskorrel-tot-maiskolf/  

• Hoe groeit een zonnebloem: https://www.youtube.com/watch?v=ljbbrH7vrAM  
• Alles over pinda’s: https://moniquevandervloed.nl/alles-over-pindas-2/  

 

 


