Vogelbuffet
Maak van december ook voor de vogels een feestmaand door
een kerstboom te versieren en vogeltaarten te maken.

Materialen

Recept voor de vogeltaarten:
- Verhit vast frietvet in een pannetje en roer er flink veel vogelzaad doorheen;
- Giet het vet in verschillende vormen (tulband, monatoetjes);
- Als het vet gestold is kun je elke vorm omkeren op een
bord als basis voor een vogeltaart.
Verder nodig: Gelatine, vogelzaad, stompe naald, touw,
doppinda’s, dennenappels, vogelpindakaas (zoutloos)

Inleiding

In de winter wordt het voor vogels steeds moeilijker om voedsel
te vinden. Help de vogels en breng tegelijkertijd het schoolplein
in kerstsfeer. Doe een vogeltaarten ‘bak’ wedstrijd en maak een
kerstbuffet voor vogels.

Naar buiten

1. Maak met de kinderen een wandeling in de natuur en laat voor vogels eetbare zaden en bessen verzamelen (bv bessen van de meidoorn, gelderse roos, lijsterbes). De kinderen mogen
ook gerust andere mooie dingen meenemen zoals hulstblaadjes om de taarten te versieren.
2. Geef elk groepje een basisvorm van vet met zaden en laat de vorm zo mooi en lekker mogelijk
versieren, zodat het eruit gaat zien als een taart. Bestrooien met zaden en een vuurrode appel
als kers op de taart, vinden de vogels lekker en ziet er leuk uit.
3. De kinderen kunnen aanvullend pindasnoeren rijgen voor in de buitenkerstbomen en den-		
nenappels vullen met vogelpindakaas, tussen de open schubben. Hang op in de bomen.
4. Maak vetbollen als kerstballen met gelatine i.p.v. heet vet. Week 6 blaadjes gelatine 3 minuten
in koud water en los dan op in een kopje heet water, Roer er 4 kopjes vogelzaad en daarna 1
kop meel doorheen. Doe in vormpjes (bv voor muffins), druk stevig aan, met een koordje erin
of een gaatje, om straks op te kunnen hangen. Een nacht laten drogen voor je ze buiten kunt
hangen.

Afsluiting

Leuk om te kijken welke vogels komen snoepen.
Fijn kerstfeest!
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