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1      Zoek  de  zwaluw
Lesdoel:  
De leerlingen kunnen een zwaluw herkennen in een rij algemene
vogelsoorten. 
Lesblad:
Dit is waarschijnlijk de eerste kennismaking voor de leerlingen
met het pakket. De leerlingen kiezen op basis van typische ken-
merken de zwaluw uit de reeks silhouetten.
Inhoud:
Je kan polsen wat de leerlingen weten over het leven van de
afgebeelde vogels. “Welke vogel lust graag vis?”, “Welke vogel
kan goed zwemmen?”, “Welke vogel kan niet goed vliegen?”, “Heb je al een van deze
vogels in jouw tuin gezien?”, “Welke vogels zijn tam?” , “Wie van jullie kan het geluid van
een kip / eend / duif nabootsen?”, “Welk geluid maakt een boerenzwaluw?” Een hoog tri-
triet, dat vaak overgaat in een druk gekwetter. Beluister de audio-opnames, zie
www.zwaluwenopschool.be/boerenzwaluw/multimedia/audio

2      De  boerenzwaluw  in  kleur
Lesdoel:  
De leerlingen kunnen de kleuren van het verenkleed van een
boerenzwaluw opsommen.
Didactisch  materiaal
Kleurenprent om de kleuren van het verenkleed van de boeren-
zwaluw te bekijken. 

3      Verenkleed
Lesdoel:
De leerlingen kunnen de kleuren van het verenkleed van een
boerenzwaluw opsommen.
Lesblad:
Inkleuroefening. Laat de leerlingen zelf de kleuren kiezen aan de
hand van de foto’s op “De Boerenzwaluw in kleur: Uiterlijke ken-
merken 2 ”. Of ze herlezen het tekstje en noteren de kleuren bij
de vlakken. 
Inhoud:  
De kleuren van het verenkleed zijn beschreven. De buikzijde van
de zwaluw is reeds voorzien van de verschillende kleurvlakken. 
De witte driehoekjes op de staart worden witte lijnen als de
zwaluw zijn staartpennen uitspreidt. 
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4      Speels  door  de  lucht  
Lesdoel:
De leerlingen kunnen een boerenzwaluw (silhouet) herkennen
en tekenen.
Lesblad:
In drie stappen tekenen de leerlingen een eenvoudig silhouet
van een boerenzwaluw. 
Inhoud:
De diep gevorkte staart met lange buitenste staartpennen (letter
v) valt op, net als de fijne, spitse vleugels en het oogvormig lijf.
Dit alles maakt van de zwaluw een wendbare, snelle vogel. Hij is
volledig aangepast aan het leven in de lucht.

5      Zwaluw  tangram
Lesdoel:
De leerlingen kunnen een boerenzwaluw silhouet “opbouwen” uit
geometrische figuren.
Lesblad:
De leerlingen knippen twee parallellogrammen en zes
driehoeken uit. Ze vormen met deze vlakken een boerenzwaluw. 
Inhoud:
Deze werkvorm is gebaseerd op de Chinese tangram. Dit is een
legpuzzel met steeds dezelfde vormen waarmee je oneindig veel
figuren kan uitbeelden. Dit is een goede oefening voor het
ruimtelijk inzicht van de leerlingen.




