Ontdek de Natuur in het voorjaar!
Steek je handen uit de mouwen en ontdek de natuur met deze doe-opdrachten. De opdrachten
kan je thuis doen of hier in Nationaal Park De Alde Feanen.

Modderfiguur

In Nederland hebben we verschillende grondsoorten. Als je wat droge aarde op je hand neemt kun
je er gemakkelijk achterkomen met welke grondsoort je te maken hebt:
• als het licht van kleur is, zacht aanvoelt en uitelkaar valt, is het zand;
• als het bijna zwart is, sponsachtig aanvoelt en ruikt naar verteerde plantenresten, dan is het
veen;
• als het kleverig is en je er heel gemakkelijk mee kunt kleien, is het klei.
Welke grondsoort het ook is, als het geregend heeft is het allemaal modder!
Nodig
• Water
• Aarde
• Natuurlijke materialen
Neem wat droge aarde op je hand en onderzoek welke grondsoort
het is. Is het zand, löss, veen of klei?
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Modderfiguur: Maak kleverige modder van aarde met water. Plak
een klodder modder tegen een boom en klei er een basisfiguur van. Bijvoorbeeld
het lijf van een spin, insect of fantasiedier. Of klei er een gezicht van met ogen een neus en
mond. Geef je figuur poten, vleugels, veren, haren etc. met twijgjes, blaadjes, mos of andere
natuurlijke materialen.
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Aaibaar voorjaar

Op de kinderboerderij is het feest in het voorjaar. Er zijn
lammetjes, schattig donzige kuikentjes, jonge konijntjes, kleine
geitjes en nog veel meer aaibare dieren. Als alternatief voor de  
kinderboerderij is gewoon buiten ook heel wat aaibaars te vinden.
In het voorjaar is de natuur fris en zacht. Een zacht briesje aait je
wangen. De eerste zonnestralen aaien je voorzichtig over je bol. De
bloesems voelen zacht, de frisse groene blaadjes voelen zacht. Er
is veel te aaien in de tuin of de buurt. Heb je wel eens voorzichtig
een slak geaaid?
Opdracht
Ga naar buiten om de natuur te aaien. Aai de blaadjes, het gras, de bloemen, de bomen. Zo
ervaar je hoe dit voelt. Blaadjes kunnen terug aaien, bijvoorbeeld door zachtjes over de wang
te strelen met een blaadje. Je kan ook heel voorzichtig kleine diertjes aaien, zoals een
slak of een regenworm. Of laat een diertje, zoals een lieveheersbeestje over je hand lopen.
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Nestmateriaal

In het voorjaar hebben vogels het druk. Mannetjes zingen uitbundig om indruk te maken op
een vrouwtje. Samen bouwen ze een nestje. Het vrouwtje legt eieren in het nestje. Als de
eitjes zijn uitgebroed, vliegen vader en moeder af en aan om de hongerige jongen te voeden.
Dit kun je van verschillende vogels live volgen via de webcam op ‘beleefdelente’ van de
Vogelbescherming. Doe de postcode check op ‘beleef de lente’ en kijk welke vogels bij
jou in de straat wonen.
Nodig
• Oude garde of vetbolhouder
Help vogels die een nestje aan het bouwen zijn, door
nestmateriaal voor ze op te hangen. Vul een oude garde of
vetbolhouder met zacht nestmateriaal zoals mos, twijgjes,
veertjes en andere zachte natuurlijke materialen waarmee
vogels hun nest kunnen bekleden (zie foto). Ook haren van
dieren is erg gelieft bij veel vogels. Dus heb je een huisdier die
verhaard, verzamel de haren voor de vogels. Hang het in de
tuin of op het balkon en bekijk welke vogels het materiaal eruit komen trekken.

Vogels tellen

Het nestmateriaal wat je in de tuin hebt opgehangen zullen vast vogeltjes op af komen.
Hiermee help je ze om hun nestje klaar te maken voordat ze er eitjes in gaan leggen.
Misschien heb je ook al voer voor de vogels in je tuin om ze een handje te helpen. Komt er
een vogel langs om nestmateriaal of voer te verzamelen dan kan je aan de hand van de
zoekkaart op de achterkant kijken welke vogel je hebt gezien. Hoeveel heb je er al gezien?
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