Een huis voor de huiszwaluw!
Een nest 1 / 2e graad

Opdracht
Bekijk deze foto goed en beantwoord de vragen.

Kijk eens goed naar dit huis. Zie je iets bijzonders onder de dakgoot? Inderdaad
zwaluwnesten! Nu begrijp je wel hoe de huiszwaluw aan zijn naam komt! Ken je nog
dierennamen die met “huis” beginnen? Som er hieronder twee op:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Als je zelf een huiszwaluw was, waarom zou je dan je nest onder de dakgoot van een
huis bouwen? Er zijn meerdere juiste antwoorden.

o
o
o
o

het nest zit beschut tegen felle zon
roofdieren kunnen niet tegen een steile wand omhoog klimmen
de bewoners van het huis kunnen me misschien voedsel geven

onder de dakgoot zijn er altijd wel wandelaars, fietsters, of rijdende auto’s, dit
schrikt roofvogels af
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Zo piepen de jongen!
Een nest 2 / 2e graad

Opdracht
Bekijk deze foto goed en beantwoord de vragen.

©Fonny Schoeters

Eén van de oudervogels voedert het zwaluwjong. Het jong zit veilig in het nest.
Kijk eens heel goed naar het nest. Met welke materialen heeft de zwaluw dit
gemetseld?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Denkvraag:
Zwaluwen bouwen hun nest graag dicht bij elkaar. Het lijkt vaak een “zwaluwappartement”! Als je zelf een huiszwaluw was, waarom zou je je nest dan in de
buurt van andere zwaluwnesten bouwen? Er zijn meerdere goede antwoorden.

o
o
o
o

het is lekker warm
het is veiliger
het is gezelliger
het is makkelijker

Leg ook uit waarom:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Mmmmmodder?!
Een nest 3 / 2e graad

Opdracht
Bekijk de foto of surf naar
http://www.zwaluwenopschool.be/huiszwaluw/multimedia/film en bekijk
aandachtig het eerste filmpje “Mmmmmodder?!”.
Beantwoord dan de vraag.

Wat doen deze zwaluwen precies in de modder?

o
o
o
o

ze schuren hun bekjes
ze verzamelen modder om hun nest te bouwen
ze zoeken wormen in de modder om op te eten

hun pootjes zijn vastgeraakt in de modder, ze kunnen
nog maar moeilijk wegvliegen.
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Metselaar in smoking
Een nest 4 / 2e graad

Opdracht
Surf naar http://www.zwaluwenopschool.be/huiszwaluw/multimedia/film
en bekijk aandachtig het tweede filmpje: “Metselaar in smoking”.
Beantwoord dan de vragen.

Als de zwaluw zijn nest in vliegt heeft hij iets in zijn bek. Wat is dat?
...................................................................................................................................

Kijk eens goed naar het zwaluwnest. Welke materialen heeft deze
zwaluw voor zijn nest gebruikt? Som ze allemaal op:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Een huiszwaluw wordt vaak “een metselaar in smoking” genoemd.
Hoe zou jij dit uitleggen?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Denkvraag:
Een zwaluwnest bouwen is heel veel werk! Voor elk modderballetje moet de
zwaluw telkens van de modderplek naar zijn nest en weer terug vliegen. Hij heeft
dus veel energie en veel tijd nodig vooraleer zijn nest klaar is en het vrouwtje eitjes kan leggen. Maar de zwaluw is heel slim. Hij komt elk jaar terug naar zijn
oude nest! Na zijn lange reis naar Afrika vindt hij precies dat ene huis waaraan hij
zijn nest bouwde. Zo moet hij niet elk jaar een nieuw nest bouwen. Hij hoeft het
enkel een beetje op te knappen. Slim, hè?
Als je zelf een huiszwaluw was, waarmee zou je dan helemaal niet blij zijn? Zet
een kruisje bij de juiste antwoorden. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

o

mijn oude nest is verdwenen! De bewoner van het huis vond het nest maar
lelijk en vuil en heeft het verwijderd.

o
o
o

een andere zwaluw is vlak naast mij komen wonen!
er hangt een kunstnest vlak naast mijn oude nest!

het zandweggetje met modderplassen waar ik vorig jaar modderballetjes vond
is verdwenen...het is nu een geasfalteerde weg geworden!
Leg ook uit waarom je als zwaluw hier niet blij mee bent:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Spel:
een nest grootbrengen
Een nest 5 / 2e graad

hoepel

hoepel

hoepel

hoepel

= nest

= nest

= nest

= nest

veilige dakgoot
Zweedse bank

Zweedse bank

Zweedse bank

Spelterrein met insecten

Zweedse bank = telefoondraad

Plukplaats
van de
roofvogel

Zweedse bank = telefoondraad

Zweedse bank = telefoondraad

De spelregels vind je in de lerarenbladen.
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