Vreemde vogels in de lente
Het is lente in het bos.
Overal komen bloemen en blaadjes tevoorschijn.
Egel wordt wakker uit zijn winterslaap.
Koekoek keert terug van zijn wintertrek.
Eekhoorn is bezig met haar nestje.
De eenden zoeken een plek voor hun eieren.
JA, in de lente zit het bos weer vol leven.
Maar er is iets geks aan de hand.
Er zijn vreemde vogels in het bos komen wonen.
Hun huisje kreeg hun lievelingskleur.
Zullen we eens kijken wie waar woont?
De vogels moeten het bos nog leren kennen.
Willen jullie hen daarbij helpen?
Zoek de vogelhuisjes en voer de opdracht uit.

Angry bird houdt niet
van de lente.
Want dan is het weer te
druk in het bos. Ook in
het water aan de sluis zit
het vol met nieuw leven.
‘Kwaak, kwaak’.
Ga snel kijken welk dier
het is. Kan jij tonen hoe
dit diertje zich
verplaatst?

Stella de struisvogel steekt haar kop in
de grond want dat doen struisvogels. Ze
ziet allemaal kleine beestjes die ze nog
nooit gezien heeft. Is het een mier, een
spin of een ander insect?
Ga op zoek naar kriebeldiertjes en
kriebel elkaar zachtjes alsof je vingers
pootjes zijn.

Kaat de kanarie zat heel haar
leven in een hok op een stok. Nu
merkt ze dat takken ook kunnen
leven… er groeien knoppen aan.
En uit die knoppen groeien
blaadjes.
Kan jij het ook zien?

Paul de pauw heeft de mooiste en
grootste veren en woont in de
mooiste en grootste boom.
Hij houdt zoveel van deze boom,
dat hij hem maar blijft knuffelen.
Knuffel je mee?

Karlo de kalkoen klokt zo graag
dat hij een muziekgroep wil
beginnen. Zijn buurman de
specht is de beste drummer van
het bos.
Kan jij de boom vol gaten
ontdekken waar specht woont?
Zoek 2 stokken en tik een leuk
ritme tegen een boom.
Misschien mag jij ook wel in hun
band spelen?

Pappie de paarse vogelspin wil
geen spin zijn. Neen, hij wil
graag een vogel zijn. Vliegen
kunnen we hem niet leren… Maar
we kunnen hem tonen wat vogels
doen in de lente: Ga op de
boomstam staan en vind een
lokroep en paringsdans uit.

Pino de pinguïn heeft een hele
grote familie. Maar hier voelt hij
zich eenzaam. Het bos is precies
leeg. Woont hier wel iemand?
Bosdieren zijn meester in
verstoppertje. Jij ook?

Paco de papegaai is altijd druk heen
en weer aan het springen. En dat
terwijl het bos zo rustig is. Laten we
hem even tonen hoe je van de
natuur kan genieten. Doe je ogen
dicht, wees stil en luister.

Als Flavie de flamingo
jeuk heeft kan ze overal
aan met
haar lange nek.
Maar de bosdieren
schuren met hun rug
tegen de schors van de
bomen.
Tegen welke boom
schuur jij het liefst?

