Extra’s
Lerarenblad 2e graad
Lerarenblad 1

Muzisch
he vorming
g
1

Lachend komt de jonge lente aan

Lesdoel:
De leerlingen kunnen het begrip trekvogel omschrijven.
Lesblad:
Partituur. Ter ondersteuning bij thema “Het jaar van de
zwaluw” Er is onderaan ruimte voor handschriftontwikkeling.
Inhoud:
De zwaluw komt in de lente terug van het overwinteringsgebied.

2

Dag lieve zwaluw

Lesdoel:
De leerlingen kunnen het begrip trekvogel omschrijven.
De leerlingen weten dat de huiszwaluw z'n eten al vliegend
vangt en dat de zwaluw hierdoor zig-zagt.
Lesblad:
Partituur. Ter ondersteuning bij thema “Het jaar van de
zwaluw” en “Insecteneter”. Er is onderaan ruimte voor handschriftontwikkeling.
Inhoud:
De zwaluw komt in de lente terug van het overwinteringsgebied.
De zwaluw zoekt intensief het luchtruim af op zoek naar prooien.

3

Ja de zwaluw is weer daar

Lesdoel:
De leerlingen kunnen het begrip trekvogel omschrijven.
Lesblad:
Partituur. Ter ondersteuning bij thema “Het jaar van de
zwaluw” Er is onderaan ruimte voor handschriftontwikkeling.
Inhoud:
De zwaluw komt in de lente terug van het overwinteringsgebied.
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Nederlands
4 en 5 Rebus
Lesblad:
Kan als instapmoment gebruikt worden bij het thema “Het jaar van de zwaluw” en
“Een nest”. De kinderen lossen zelfstandig de rebus op. Ze proberen de betekenis
van het spreekwoord te achterhalen, eventueel met behulp van een woordenboek.
Inhoud:
Extra 4: De zwaluw is een trekvogel en keert terug in de lente. De terugkeer van de
zwaluwen wordt gezien als een teken dat de lente begonnen is. Maar op het moment
dat de eerste vogels terugkeren, kan het op sommige dagen toch nog flink koud zijn.
Extra 5: De huiszwaluw maakt zijn nest typisch onder de dakgoot van een huis. Dit
geeft bescherming tegen roofdieren die geen verticale wand kunnen beklimmen. De
aanwezigheid van mensen en een beetje drukte onder het nest zorgt ervoor dat ook
roofvogels zoals kraaien en eksters afgeschrikt worden.
Oplossingen:
Extra 5: Eén zwaluw maakt de lente niet. Op basis van één gunstig feit kan je nog
geen algemene optimistische conclusie nemen.
Extra 6: Zwaluwen in het dak, centen op zak.
De huiszwaluw staat in het volksgeloof gekend als een geluksbrenger. Een huis met
een zwaluwnest betekent voorspoed voor de bewoners. Leuk om te weten: in vele
gemeenten krijg je subsidies per bewoond zwaluwnest dat aan je gevel hangt. Deze
subsidies zijn in het leven geroepen omdat de huiszwaluw een bedreigde diersoort is
en om te vermijden dat mensen de zwaluwnesten afsteken. Het afsteken van
bewoonde zwaluwnesten is trouwens verboden. Met een subsidie probeert men
mensen extra te overtuigen om de huiszwaluw te tolereren. Dus het spreekwoord
klopt in vele gevallen ook letterlijk.
Extra:
Andere spreekwoorden met zwaluwen:
“Vliegt de zwaluw hoog, 't blijft overwegend droog. Vliegt de zwaluw laag, er komt
gauw een regenvlaag.”
“Als de zwaluwen scheren over water en wegen, dan komt er en dan blijft er regen.”
“Blijven de zwaluwen lang, wees dan voor de winter niet bang.”
De eerste 2 spreekwoorden kan je gebruiken als instapmoment bij het thema
“Insecteneter”, het derde spreekwoord sluit aan bij het thema “Het jaar van de
zwaluw”.
Je kan enkele leerlingen deze spreekwoorden geven met de opdracht zelf een rebus
te maken, andere leerlingen kunnen deze dan oplossen.
Het kan leuk zijn om de leerlingen zelf een spreuk te laten verzinnen met de
huiszwaluw in de hoofdrol. Ze kunnen deze dan ook weergeven in een rebus en
elkaars rebus oplossen.
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