
speels leerpad met opdrachten over vogels
Flierefluiters

OMSCHRIJVING
Kabouter Flierefluiter is vogelinspecteur in het Toverbos, 
maar hij is lui en roept de hulp in van de kinderen. Omdat 
de kinderen kabouter Flierefluiter willen helpen, geeft 
hij hen een beetje toverkracht. Voor ze aan de slag gaan, 
test de kabouter hun kennis van vogels. Met nagemaak-
te verrekijkers speuren de leerlingen naar echte vogels. 
Vervolgens vertrekken de kinderen samen met kabouter 
Flierefluiter op inspectie in het bos. Deze wandeling vol 
doe-opdrachten, leert de leerlingen over vogelgeluiden, 
nesten, eieren, voedsel, vliegen en vogelkoppeltjes. Wordt 
een opdracht goed uitgevoerd dan krijgt de klas een pluim! 
Als afsluiter wordt er aan de klas een diploma van vogelin-
specteur uitgereikt.

DOELGROEP
2de en 3de kleuter en 1ste graad
lager onderwijs
De Gavers: niet in 2de kleuter

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE maart – juni en 
september – november

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld   
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be

 Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum



Flierefluiters
De dag van het bezoek staat kabouter Flierefluiter de kin-
deren al op te wachten. De luie vogelinspecteur kabouter 
Flierefluiter vertelt over al het werk in het bos: een kuiken 
is zijn moeder kwijt, nestkastjes zijn stuk, boomholten zijn 
vuil... Alleen krijgt hij het niet in orde. Hij roept de hulp in 
van de kinderen. Omdat de kinderen willen helpen krijgen 
ze allemaal een echte toverarmband! De leerkracht krijgt 
een toverband om zijn/haar hoofd. 

Voor we het bos intrekken op inspectie wil kabouter Fliere-
fluiter de kennis van de kinderen testen. Want om te helpen 
moet je natuurlijk iets weten over vogels. De vogelinspec-
teur vraagt de kinderen om een vogel te tekenen. Met een 
griffel en een leitje in de hand, gaan ze aan de slag. De 
verschillende onderdelen van een vogel worden bespro-
ken. Vervolgens speuren de kinderen met nagemaakte 
verrekijkers naar vogels in de natuur.

Nu gaat kabouter Flierefluiter, samen met zijn nieuwe 
helpers, op inspectie in het bos. De wandeling brengt 
ons langs verschillende afbeeldingen van vogels. Bij elke 
afbeelding hoort een bericht van de vogel. Afhankelijk van 
de leeftijd en het niveau van de kinderen geeft kabouter 
Flierefluiter maximum zes opdrachten: vogelgeluiden 
herkennen, een nest bouwen, de juiste eitjes zoeken, voed-
sel verzamelen, leren vliegen en vogelkoppeltjes maken. 
Telkens de kinderen een opdracht goed uitgevoerd hebben, 
krijgt de leerkracht een magische veer in zijn/haar tover-
band.

Alle kinderen zijn nu vogelkenners! De klas krijgt een 
diploma van de vogelinspecteur.

Dit educatief project werd ontwikkeld door de dienst Na-
tuur- en Milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen.


