
Een  huis  voor  de  huiszwaluw!
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Een nest 1 /  3e graad

metselaars  - verticale - boom -  koloniebroeders - roofdieren - mensen - dakgoot
- dicht bij elkaar - drukte - veilige - ogen - grond - straatkant - schoolgebouw

De huiszwaluw heet zo omdat hij zijn nest bouwt onder de ...................... van een
huis. De meeste vogels bouwen hun nest in een ............ of op de .............. . Er
zijn niet veel vogels die hun nest tegen een ........................... wand bouwen. Dit
is niet eenvoudig, zwaluwen zijn dan ook heel goede ......................... . Zwaluwen
hebben voor deze bijzondere plek gekozen omdat dit hen de meest ......... plek
leek. ............................ zoals katten en ratten kunnen zo niet bij het nest komen. 

Zwaluwen houden van de aanwezigheid van ....................., het zijn cultuurvol-
gers. Meestal bouwen ze hun nest aan de ............................... van het huis. Op
straat passeren regelmatig mensen te voet, met de fiets of met de auto. Deze
.................. houdt eksters en kraaien op een afstand. Om dezelfde reden bouwen
vele huiszwaluwen hun nest op een ............................ . De spelende kinderen
zorgen voor voldoende drukte zodat de huiszwaluw zich veilig voelt. 

Zwaluwen bouwen hun nest graag ............................................. . Soms hangen er
zo veel nesten onder één dakgoot dat het wel een zwaluwappartement lijkt! Men
noemt zwaluwen daarom .................................. . Ook deze strategie zorgt voor
extra veiligheid: veel paar ......... zien meer dan één paar! 

Opdracht
Vul de ontbrekende woorden in deze tekst verder aan. 

©Fonny Schoeters



Metselaar  in  smoking



Leven  met  de  huiszwaluw
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Stap 1: Welke vragen zal je stellen? Werk per 2 en denk na over de vragen. Bedenk
minimum 10 vragen en schrijf ze op een apart blad. 

Stap 2: Wie gaan we interviewen? Zijn er in de buurt van je school, of in de buurt van
je eigen huis huizen met zwaluwnesten? Ga op onderzoek uit, maak een lijstje met
alle adressen en het aantal zwaluwnesten aan de gevel. 

Stap 3: Kies één van de huizen uit. Vraag aan de bewoners of ze even tijd willen
maken voor een zwaluwinterview. Stel de vragen die je voorbereidde. Luister goed
naar wat de mensen vertellen, misschien bedenk je ter plekke nog nieuwe vragen.
Schrijf hun antwoorden neer in een verslag. Misschien kan je een fototoestel meene-
men en enkele foto’s maken van het huis, de nesten, de zwaluwen, plek waar ze
modder vinden, hun jachtterrein, de bewoners zelf,.... 

Stap 4: Schrijf je interview uit op de computer. Doe alsof je voor een krant schrijft en
maak er een vlot artikel van. Gebruik je eigen kennis van de huiszwaluw, of zoek
extra informatie op over de huiszwaluw zodat de lezer veel te weten komt over deze
vogel. Gebruik wat foto’s om je verhaal te ondersteunen.  

Opdracht
Zwaluwen zijn cultuurvolgers. Ze wonen dicht bij de mens. Zwaluwen
zien hier de voordelen van in. Maar wat vindt de mens hiervan? Kruip
in de huid van een journalist en interview mensen die hun huis delen

met een koppel huiszwaluwen. 



Spel:  
een  nest  grootbrengen
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Spelterrein met insecten

veilige dakgoot 

hoepel
= nest

hoepel
= nest

hoepel
= nest

hoepel
= nest

ZZwweeeeddssee  bbaannkk  ==    tteelleeffoooonnddrraaaadd

ZZwweeeeddssee  bbaannkk  ==    tteelleeffoooonnddrraaaadd

ZZwweeeeddssee  bbaannkk    ==    tteelleeffoooonnddrraaaadd

Plukplaats
van de

roofvogel

ZZwweeeeddssee  bbaannkk ZZwweeeeddssee  bbaannkk ZZwweeeeddssee  bbaannkk

De spelregels vind je in de lerarenbladen.


