Ontdek de natuur in de winter (7+)
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.

Land Art
Kunstenaars halen vaak inspiratie uit de natuur. Een mooie zonsondergang,
kleurrijke vogel of mooi gevormde tak. Als je goed kijkt is er veel te zien!
Bij Land Art gaat een kunstwerk op in de omgeving en wordt er gebruik gemaakt
van materialen uit de natuur.
Nodig
Materialen uit de natuur, bijvoorbeeld blaadjes, takjes, steentjes en veren.
Aan de slag
1. Zoek in de natuur of tuin naar een mooie plek voor jouw kunstwerk. Dat kan
bijvoorbeeld een boomstronk of mooie tak zijn. Misschien lijkt de tak wel op een
slang? Of zie je in een boomstronk een gezicht? Gebruik je fantasie! Een kunstwerk
op tegels of gras maken kan natuurlijk ook.
2. Ga op zoek naar materialen waarmee je je kunstwerk kunt maken. Denk aan
mooie bladeren, takken of misschien vind je wel een veer van een vogel. Gebruik
materialen die los op de grond liggen, zo beschadig je de natuur niet.
3. Nu kun je aan de slag met je kunstwerk! Het is leuk om een foto van je kunstwerk
te maken als aandenken. Wij vinden het ook erg leuk om je kunstwerk te zien! Deel
je kunstwerk op Facebook of Instagram met #mynfryskegea en #aldefeanen.

Kijk voor meer
opdrachten op
www.natuurwijs.nl/
natuuropdrachten
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Zelf vogelsnacks maken
In de winter is het voor vogels lastiger om voedsel te vinden. Ze kunnen daarom
wel een vette snack gebruiken! Met vogelzaad en ongezouten frituurvet of
kokosolie kun je je eigen vogelsnacks maken.
Nodig
• vogelzaad
• vast ongezouten frituurvet of kokosolie
• koekvormpjes of kopjes

• pan
• touw
• schaar

• bakplaat
• bakpapier
• lepel

Aan de slag
1. Leg het bakpapier op de bakplaat en leg hier de
koekvormpjes op. Door het bakpapier kun je de
vogelsnacks straks makkelijk van de bakplaat halen.
Leg vast een touwtje in ieder vormpje, zo zit je vogelsnack
straks vast aan het touwtje en kun je hem ophangen.
2. Smelt het frituurvet of de kokosolie voorzichtig in de
pan. Wacht tot alles gesmolten is en haal de pan van
het vuur. Voeg nu het vogelzaad toe. De verhouding is
1:1, dus evenveel vogelzaad als vet/olie.
3. Schep nu met de lepel het mengsel in de vormpjes.
Heb je geen koekvormpjes dan kun je het mengsel in
een kopje lepelen. Het mengsel wordt het snelst weer
hard in een koude omgeving. Om je snack uit het
vormpje te krijgen kun je het vormpje een paar tellen
onder de warme kraan houden.
Zoek een mooi plekje om je creaties op te hangen,
de vogels hebben de snacks vast snel gevonden!

Deze activiteit is een ideetje
van Natuurmonumenten

