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Thema: Vogels voeren op de juiste manier!
PLEK:
Vogels hebben grote angst voor katten.
Terecht want ze worden vaak vanuit
de struiken beslopen. Plaats daarom je
vogelhuisje op een paal in het midden
van een grasveld. Een goede plek is ook
een huismuur. Daar krijgen vogels aan
de ene kant bescherming van de muur
en hebben aan de andere kant een vrije
blik. Bovendien kun je daar vogels goed
bekijken!
WANNEER VOEREN:
Volgens vogelbescherming Nederland mag je vogels het hele jaar
door voeren. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het bijvoeren
van vogels in het voorjaar en zomer meer voordelen heeft dan
nadelen. Maar vooral in de winter,
wanneer er sneeuw ligt of als het vriest
hebben ze onze hulp hard nodig.
HYGIËNE:
Je vogelhuisje is zo gemaakt, dat de
vogels niet zo snel in hun voer gaan
staan en er ook niet in zullen poepen.
Toch moet je het vogelhuisje regelmatig controleren, omdat verontreinigd
voer een bron van ziektes is.
VOEDSEL:
Het is belangrijk om het juiste voer
aan te bieden. In de winkels heb je vele
soorten. Je hebt bijvoorbeeld zaden,
zoals zonnebloempitten. Ook heb je
vetbollen die je in een vogelhuisje kunt
hangen. Vetbollen zijn gemaakt van verschillende soorten zaad gemend met vet.
Vogels eten ook heel graag noten, zoals walnoten. Breek de schaal wel doormidden. Ook vers
voedsel zoals appels eten ze graag. In de winter de appel niet in kleine
stukjes snijden omdat deze anders makkelijk bevriezen.

HIERBOVEN ZIE JE PLAATJES VAN VOGELS DIE NAAR JE
VOGELHUISJE KOMEN. BENOEM DE VOGELS!
vink, merel, pimpelmees, huismus, groenling, Koolmees
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Belangrijk: het voer mag niet oud of beschimmeld zijn en mag
zeker niet zout zijn. Daarom liever geen oud brood voeren.
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VOGELVOERRAADSEL, WAT WEET JIJ?
De vogelexpert kan dit raadsel zonder hulp van het eerste blad oplossen. Wat je moet vinden,
is de naam van de vogel onderaan dit werkblad. Misschien zie je deze vogel wel een keer in je
vogelhuisje!
1. Vogels mag je het hele jaar door voeren, maar vooral bij aanhoudende ....of sneeuw!
2. Een echte koolzwarte kop heeft de ...!
3. Geef geen voedsel waar ...in zit!
4. Een vetbol bestaat ondermeer uit vet en ...
5. Vogels eten graag zoden zoals ...
6. Deze vogel heeft een verenkleed met allerlei tinten groen en heet ...!
7. Een zwarte vogel met een oranje snavel is de ...!
8. De ... woont graag in de nabijheid van mensen, maar gaat in Nederland hard achteruit
9. Vogels hebben angst voor ...!
10. Voer in de winter geen ... appel omdat deze gemakkelijk bevriezen.
11. Vogels eten ook graag ..., maar deze mogen nooit gezouten zijn.
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Veel plezier met je raadsel!
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