
Wonen graad 1 

 

Over zwaluwnestjes en andere uitvindingen 
 

Lesvoorbereiding 

Bij ‘lesmateriaal’, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: 

 

Bekijk de video's:  

1. http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071204_creatiefleem01: creatief bouwen met 

leem (Mali) 

2. http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051104_zwaluw01: zwaluwen bouwen een nest 

Print als je in de klas geen smartboard of computer hebt, de foto 'vervallen huis' en de foto 

'lemen huis' één keer. 

Print het verhaal 'waarom de koekoek een indringer is' één keer. 

 

Verwondering 

De leerlingen kijken samen naar de volgende twee filmpjes: 

1. http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20071204_creatiefleem01: een filmpje over 

leembouw in Mali (Afrika). 

2. http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20051104_zwaluw01: een filmpje over hoe een 

zwaluw haar nest bouwt. 

Bespreek de filmpjes nog niet. Laat eerst het audiofragment 1 horen. Vertel de leerlingen 

dat dit de reacties zijn van andere kinderen op de huizen in Mali en/of de nestjes van 

zwaluwen. 

Toon Mali op de wereldkaart of wereldbol. 

Bespreek: 

 Wat vinden de kinderen in het geluidsfragment van de huizen in Mali en de nestjes 

 van zwaluwen? 

 Waarom denk je dat zij dit vinden? 

De leerlingen formuleren hypothesen, geven hun eigen mening. 

Vraag de leerlingen: Deze kinderen vinden het allemaal superleuk en geweldig, maar wellicht 

om heel verschillende redenen. Om dat precies te weten, zullen we op onderzoek moeten 

gaan. Daar gaan we dan! 

 

Kennis  
STAP 1: Het vooronderzoek 

   Onderzoek hoe wij hier huizen bouwen. Elke leerling maakt individueel een tekening van 

een huis. 

   Ga nu met de hele klasgroep in een kring zitten. Je gaat nu een spel spelen. 



Fluister een woord of een zin in het oor van een leerling, die het doorzegt aan de leerling die 

naast hem zit, enzoverder. De laatste leerling zegt luidop wat hij gehoord heeft. 

Boodschap 1: 

"Bakstenen worden gemaakt in een bakstenenfabriek". 

Boodschap 2: 

"Isolatie". Dit woord kennen ze waarschijnlijk nog niet. Dat is niet erg. Spreek het woord goed 

gearticuleerd uit, zodat ze de klanken kunnen nabootsen. 

Boodschap 3: 

"Het vervallen huis in de straat". 

 

STAP 2: Grondig bekeken 

   De leerlingen zitten opnieuw bij hun tekeningen. 

   Bespreek de boodschappen één voor één en probeer zo samen met de leerlingen tot 

onderstaande vaststellingen te komen. 

   De leerlingen vullen hun tekening na elke vaststelling aan. Zij doen dat helemaal vrij. Zo 

geven ze hun eigen interpretatie aan en weergave van de vaststellingen. 

Boodschap 1 --> Vaststelling 1: Bakstenen vind je niet zomaar in de natuur. Bakstenen 

worden in een fabriek gemaakt en moeten dan vervoerd worden in een vrachtwagen tot bij 

jou. Vrachtwagens vervuilen de lucht met hun uitlaatgassen. 

Enkele richtvragen om tot de vaststelling te komen: 

 Van waar komen de bakstenen? 

 Heb je bij jou in de buurt zelf ooit iemand bakstenen zien maken? 1 

 Hoe geraak je aan bakstenen? 

 Hoe worden bakstenen vervoerd? 

 Wat is er niet zo goed aan vrachtwagens? 

Tip: Neem een baksteen mee naar de klas. 

Boodschap 2 --> Vaststelling 2: Naast bakstenen heb je verschillende materialen nodig. Alle 

materiaal om een huis te bouwen komt uit de natuur. De natuur raakt op die manier steeds 

meer 'op'. 

Enkele richtvragen om tot de vaststelling te komen: 

 Wat is isolatie? 

 In een huis heb je verschillende materialen nodig. Welke? (Stuur aan op ramen, 

 dakpannen, balken, lichtknopjes, wasbakken, kranen, waterleidingen, ...) 

 Van waar komen die materialen?* 

 Is het mogelijk om die materialen oneindig te blijven halen uit de natuur? Waarom 

 wel/niet?** 

Tip: Neem een stuk isolatie, elektrische draad, lichtknop, buis, ... mee naar de klas. 

 Alle materialen die wij gebruiken komen uit de natuur. De meeste materialen 

moeten echter eerst bewerkt worden in verschillende fabrieken vooraleer ze bij ons terecht 

komen. 

 Het is algemeen geweten dat wij onze aarde vandaag aan het uitputten zijn. Zelfs 

een 'eenvoudige' grondstof als zuiver water wordt steeds schaarser en is nu al een 



onbereikbare grondstof voor miljoenen mensen. Om te blijven leven zoals we nu leven, 

hebben we verschillende planeten aarde nodig. Dat is natuurlijk niet mogelijk. 

Boodschap 3 --> Vaststelling 3: Oude huizen kunnen zo oud en versleten zijn, dat je er niet 

meer kan in wonen. Die huizen zijn dan wel onbewoonbaar, de bakstenen en het andere 

materiaal vergaan niet en blijven liggen. Het huis verliest zijn functie en vervuilt of stoort 

ondertussen de omgeving. 

Enkele richtvragen om tot de vaststelling te komen: 

 Wanneer is een huis vervallen? 

 Kan je wonen in een vervallen huis? 

 Wat gebeurt er met huizen die vervallen zijn? (Verdwijnen ze vanzelf?) 

   Toon indien nodig de foto vervallen huis. 

 

STAP 3: Terug naar Mali en de zwaluwnestjes 

   Bekijk de filmpjes van Mali en de zwaluwnestjes nog een keer en bespreek opnieuw: 

Over het Mali-filmpje: 

 Waaom denk je dat de kinderen uit het audiofragment 1 de huizen in Mali zo 

 fantastisch vinden? 

 Waarvan maken de mensen in Mali hun huizen? 

 Vanwaar halen de mensen de leem? (Zijn er vrachtwagens nodig? Moeten ze ver 

 lopen?) 

 Wat gebeurt er denk je als het lemen huis vervallen is? (Vergaat het? Verdwijnt het?) 

 Ook hier in België bouwen veel mensen met leem. Heb je al eens een lemen huis 

 gezien? 

   Toon de foto lemen huis. 

Over het zwaluw-filmpje: 

 Waarom denk je dat de kinderen uit het audiofragment 1 het zwaluwnestje zo 

 fantastisch vinden 

 Waarvan maakt de zwaluw zijn nest? 

 Van waar haalt de zwaluw het materiaal om zijn nest te maken? (Zijn er 

 vrachtwagens nodig? Moet hij ver vliegen?) 

 Wat gebeurt er denk je als het zwaluwnest niet meer in gebruik is? (Vergaat het? 

 Verdwijnt het? Wordt het door een andere zwaluw gebruikt?*) 

   Geef aan de leerlingen ruimte om hun eigen mening te verwoorden in een klasgesprek. 

      Het materiaal dat de zwaluw gebruikt is materiaal uit de natuur en vergaat na een tijdje. 

Maar zwaluwnesten worden vaak hergebruikt. Zwaluwen keren soms jaar na jaar terug naar 

hetzelfde nest. 

 

STAP 4: en nu onze mening! 

   De leerlingen gaan allemaal samen rechtstaan vooraan of achteraan de klas. Duid de ene 

kant van het lokaal aan als de kant van de klas die meent dat "de mens veel te leren heeft 

van de natuur", de andere kant van de klas die meent dat "de mens alles beter doet dan de 

natuur". 



   Op jouw teken gaan alle leerlingen in stilte naar de ene of de andere kant staan, 

naargelang hun mening. 

   De leerlingen gaan er op een stoel of op de grond zitten. 

 

   Organiseer nu een klasgesprek tussen de twee kampen. Elk kamp probeert zijn mening zo 

goed mogelijk te staven met argumenten. 

 Waarom vind jij dit? 

   Leerlingen die van mening veranderen, kunnen dat tijdens het gesprek doen. Zij vertellen 

dan welk(e) argument(en) hen van mening heeft/hebben doen veranderen. 

 

Wil je toch wat verder gaan?  

Via de onderdelen Filosoferen, Actie en Reflectie kunnen de leerlingen nog dieper in te gaan 

op het thema. 

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 

Gemeenschappelijke beleving:  

Vertel het verhaal 'waarom de koekoek een indringer is '. 



 
Hoofdvraag:  

Kunnen we zonder anderen een echte thuis maken? 
 

Subvragen: 

Kan iemand op zijn eentje gelukkig worden? 

Mag iemand zijn/haar huis voor anderen afsluiten?  

Moet je bang zijn van iemand die je niet kent? 

Moet je altijd lief zijn voor je huisgenoten? 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

eigen 

huis 

warmte thuis 

vreemden open 

welkom inbreker 

gezellig  verrijking 



 

Actie 

Luister naar audiofragment 2 en bespreek: 

 Wie zijn de kinderen? 

 Wat doen ze? 

 Kunnen wij ook iets doen zodat we meer van de natuur leren? 

Elke leerling kiest zelf een dier waarvan hij wil weten hoe het woont. De leerlingen gaan thuis 

zelf op onderzoek en komen met de gevonden informatie terug naar de klas. De leerlingen 

maken aan de hand van de zelfverzamelde foto's, tekeningen of schilderingen een visuele 

voorstelling van hun dier en zijn woonst. Vervolgens stelt elke leerling zijn dier mondeling 

voor. 

Enkele richtlijnen voor de voorstelling van de woonst van de dieren: 

Tot nu toe werden volgende aspecten van wonen bekeken: 

 

1. Materiaal: 

a. Oorsprong? 

 Waaruit bestaan de bouwmaterialen van een huis? Vanwaar moet het materiaal 

 worden aangevoerd? Heb je voor je materiaal een vrachtwagen nodig of vind je het 

 in de buurt? 

b. Afval? 

 Wat gebeurt er met het materiaal eens het niet meer in gebruik is? Vergaat het 

 materiaal vanzelf of blijft het liggen 

 

2. Techniek: 

 Kan je de woning zelf bouwen of is het ingewikkeld? 

   Je kan de aandacht van de leerlingen ook richten op: 

 

3. Omgeving: 

Is de woning storend voor de omgeving? Wordt er natuur vernield om de woning te maken? 

Wonen er in de woning ook andere dieren? 
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4. Leren van het dier: 

 Is er aan de woning van het dier iets leuks dat je ook graag in je eigen huis zou 

 willen? * 

Tip*: 

    Dit aspect zou een aanleiding kunnen zijn voor je les rond techniek. Werk bijvoorbeeld één 

van deze aspecten daadwerkelijk uit met de leerlingen: een constructie maken uit takken en 

gras, zelf een vogelnestje bouwen, een speelhut in wilgentenen, een insectentoren, ... 



   www.natuurpunt.be/zwaluwen heeft het over het slinkend aantal zwaluwen. Daar vind je 

ook een folder met tips om zelf de zwaluwen terug te lokken. Hang met je klas 

zwaluwnestjes op school. 

Alternatieve actie: 

    Belangrijk is dat we blijven leren: van de natuur, maar ook van elkaar. 

De leerlingen gaan op zoek naar mensen in hun omgeving die milieuvriendelijke technieken 

(voorbeeld: een lemen huis, een strobalenhuis, een tuinhuisje gemaakt van 

afbraakmaterialen, zonnepanelen, zonneboiler, extra isolatie, ...) hebben gebruikt in hun 

huis. Ze nodigen deze persoon uit, of gaan er eventueel op bezoek, trekken een foto van het 

huis of het milieuvriendelijk aspect van het huis en lichten het toe in de klas. 

    Maak vervolgens een lange slinger met foto's/tekeningen van de dieren/mensen die in 

hun wonen heel slim gebruik maken van de natuur zonder haar kapot te maken. Dit is de 

slinger van "We leren van elkaar". 

    De leerlingen gaan thuis/in de klas op zoek naar goede ideeën om milieuvriendelijker te 

wonen. Hun idee kan worden opgehangen bij de werken over de dierenwoonsten, en de 

foto van de aanbrenger van het idee wordt bij de slinger "We leren van elkaar" gehangen. De 

leerlingen proberen de slinger zo lang mogelijk te maken. 

    De ideeën van de leerlingen hoeven niet realistisch te zijn. De beste uitvindingen komen 

immers van oorspronkelijk onrealistische ideeën. 

 

Tip: 

Gebruik de slinger als een aanleiding om de ouders bij de actie te betrekken. De leerlingen 

stellen hun dieren en hun tekeningen van huizen voor aan de ouders. De ouders die nog 

tips hebben, schrijven/tekenen deze, hangen ze op aan de klasmuur, en hangen hun naam 

bij aan de slinger. 

 

Reflectie 

Knutsel samen een nest of een vogelhuisje.  

De leerlingen kleuren een gezichtje in en steken het in het vogelhuisje.  

 Wat voelde ik bij deze les?  

Bespreek nadien de gezichtjes uit het vogelhuisje. De leerlingen vertellen zelf hun verhaal bij 

hun ingekleurde gezichtje.  

 

 

 

 


