Ontdek de natuur in de winter (4-6 jaar)
Steek je handen uit de mouwen en ontdek de natuur met deze doe-opdrachten.
De opdrachten kun je thuis of hier in Nationaal Park de Alde Feanen doen.

Winterschuilplek
In de winter is het koud en is er voor dieren weinig voedsel te vinden. Ze gebruiken
daarom speciale trucjes om de winter te overleven. Zo houden egels en
vleermuizen een winterslaap. Konijnen krijgen een dikke vacht en vogels een
winterkleed met dikkere veren. Sommige dieren leggen een wintervoorraad aan en
trekvogels vliegen in de herfst naar een warmer land. Toch kunnen de dieren nog
wel wat hulp gebruiken, hoe je een winterschuilplek maakt lees je in deze opdracht.
Nodig
Materialen uit de natuur, zoals takken en bladeren.
Aan de slag
1. Verzamel takken, bladeren en andere natuurmaterialen om een fijne schuilplek
te maken. Gebruik materialen die los op de grond liggen, zo beschadig je de natuur
niet.
2. Begin met een zachte ondergrond van bijvoorbeeld gras, mos en afgevallen
bladeren. Bouw er een schuilplaats omheen van takken. Hier kunnen de dieren
beschut tegen de kou de winter doorbrengen.

Kijk voor meer
opdrachten op
www.natuurwijs.nl/
natuuropdrachten
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IJshangers
Het vriest wanneer de temperatuur onder 0 komt. Water bevriest en wordt ijs.
De natuur verandert in een winterwonderland! Op bladeren en takken kun je
prachtige ijskristallen zien en als het lang genoeg vriest kun je over de sloten
lopen! Bij deze opdracht maak je je eigen ijshanger met materialen uit de natuur.
Nodig
• water
• touw
• pan of bakje
• schaar
• materialen uit de natuur zoals
takjes, besjes en bloemetjes
Aan de slag
1. Verzamel afgevallen blaadjes, bloemetjes en andere materialen die je mooi
vindt om te gebruiken voor je ijshanger.
2. Schenk een laagje water in de pan of in het bakje.
Knip een stukje touw af en leg dit met beide uiteinden
in het water, hiermee kun je straks je hanger
ophangen. Leg nu al je natuurvondsten in het water.
3. Als het vriest kun je de pan een nachtje buiten
zetten. De volgende dag kun je de ijshanger uit de
pan halen door de pan heel even in een teiltje heet
water te zetten. Door de warmte komt je ijshanger los.
Zoek nu een mooi plekje voor je ijshanger! Wij vinden
het erg leuk om je ijshanger te zien. Vraag heit of
mem om een foto te delen op Facebook of Instagram
met #mynfryskegea en #aldefeanen.
Deze activiteit is een ideetje
van www.kleuteridee.nl

