Veren
Als de vogels in de rui zijn, kun je volop prachtige veren vinden. Om te verzamelen
of om mooie dingen mee te maken, zoals een dromenvanger.

Materialen
Veren

Inleiding
Veren zijn een kenmerk van vogels en dienen o.a. om te kunnen
vliegen, om mee te pronken bij het zoeken van een vrouwtje, om
de lichaamstemperatuur te regelen, om het nest warm te houden
en camouflage. Vogels hebben donsveren, dekveren, slagpennen
en staartpennen, met elk een andere functie. Minstens één keer
per jaar vervangen vogels hun veren, dit heet de rui. Dat is vaak
aan het eind van de zomer, in augustus, als de jongen zijn
uitgevlogen. Vogels ruien niet allemaal tegelijkertijd, eenden ruien
al eerder. Tijdens de rui houden vogels zich stil, ze zijn kwetsbaar
en kunnen minder goed vliegen.

Naar buiten
1. De kinderen gaan op zoek naar veren. Als je er op let, zie je ze overal liggen, in alle soorten, maten en
kleuren. Dit kan een start zijn van een prachtige verenverzameling.
2. De kinderen bekijken hun gevonden veren goed. Hou ze tegen het licht, voel eraan, ruik eraan, bekijk de
kleuren en tekening op de veer. Bekijk hoe de veer in elkaar zit, strijk hem glad als hij in de war is, net
zoals vogels dat doen. Vergelijk de veren met elkaar. Laat de mooiste veren aan elkaar zien. Hebben de
kinderen een idee van welke vogel hun mooiste veer is geweest?

Afsluiting
Met veren kun je prachtige voorwerpen maken, zoals een
dromenvanger, die oorspronkelijk door de Ojibwe-indianen
werd gemaakt. De mooie dromen passeren door het gat in het
midden. De nare dromen worden gevangen in het web en in
de ochtend door de opkomende zon verjaagd. Een hangend
veertje symboliseert de lucht. Als het veertje draait is er een
mooie droom door de cirkel gegaan. Veren van een uil staan
voor wijsheid en van een adelaar voor moed.
http://nl.wikihow.com/Een-dromenvanger-maken

Uit de NatuurWijs reeks ‘NU naar buiten’

augustus 2016

