
   Zin in een feestje met de vogels? Verwen je gevleugelde vriendjes met mooie en 

lekkere vogeltaartjes! Ze zullen tot in de zevende hemel vliegen. Zouden de vogels 

nu blij of gelukkig zijn met deze lekkernij? Wat maakt een vogel gelukkig? Verzamel 

je leerlingen buiten rond een ‘warm nest’ in de boom en filosofeer samen. Djapo 

filosofeerde met de leerlingen van de eerste graad van Freinetschool De Pit in Diest. 

Enthousiast brouwden ze kleurrijke cupcakes die ze versierden met lekkernijen uit de natuur. Nadien 

ontstond er een heus filosofisch gesprek over geluksvogels. Een spannend en uitdagend onderzoek! 

Een culinaire filosofieles of een filosofische kookles?

Feest voor 
gelukvogels !

1 Smelt frituurvet in een steelpannetje. 2 Meng vogelzaad bij het gesmolten vet. 3 Giet het mengsel in een cupcake vorm.Laat 
de cupcakes afkoelen en een dag in de 
koelkast opstijven.

4 Versier de cupcakes. 
 Smelt opnieuw frituurvet in een 
 steelpannetje. Als je niet vies 
 bent van vuile vingers, kan je het 
 ook kneden tot het zacht wordt.

5 Voeg zelfgemaakte 
 kleurstof toe. Dat kan 
 door bijvoorbeeld 
 rode biet te persen. 

6 Doe het gekleurde vet in een 
spuitzak. Je doet dit best als 
het vet terug wat opgesteven is, 
anders wordt het een smurrie.

7 Spuit de gekleurde slagroom op de 
 cupcakes. Versier de cupcakes met 
 vogelsnoepjes: bessen, noten, fruitstukjes ...
 Verras de vogels!

FilosoFeren

Plastic zakken mogen ze  afschaffen van haar, ze is fan van het openbaar 

vervoer, ze woont in een supergeïsoleerd huis en de meest creatieve 

ideeën krijgt ze tijdens het lopen. Zoals een trampoline die elektriciteit 

opwekt . Maar ook als het over onderwijs gaat – haar beleidsdomein – 

droomt Hilde Crevits van een duurzame wereld. 

Opdracht
Trek samen naar buiten en hang 
het ‘nest’ op in een boom. Ga in een 
halve kring bij de boom zitten. 
Filosofeer samen met de kinderen 
over wat een ‘warm nest’ kan bete-
kenen. Vertel dat in het nest jonge 
vogels zitten die dingen nodig heb-
ben om te (over)leven. Vogels hebben 

voedsel en water nodig. Heb-
ben ze nog meer nodig om 
gelukkig te zijn?

Verwerking
Elk kind krijgt een papieren wormpje. 
Vertel de opdracht: ‘Schrijf op de 
worm hoe volgens jou een vogel een 
echte geluksvogel wordt.’ Kleef de 
wormpjes op het nest. Zo maken we 
een warm nest vol geluksvogels!
In De Pit vulden de kinderen een nest 
jonge vogeltjes met geluksvoer en 
toverden het zo om tot een warm 
nest. Tot slot schreven ze hun ‘geluk’-
wensen op een mooi zelfgemaakt 
kaartje!  

Wat maakt een vogel gelukkig? 
Wanneer is een vogel een geluksvogel? Kan een vogel ook ongelukkig zijn? Wat zou een warm nest kunnenbetekenen? 
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Een warm nest voor 
geluksvogels
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Materiaal: 

• schrijfgerei + plakband

• werkblad nest en wormen

Voorbereiding: kopieer en knip 

het nest en de wormen. 

Je vindt dit werkblad op : 

www.djapo.be/punt

Lamineer het nest.


