Leskisten uilen - doelstellingen
Dank zij de steun van de stad Sint-Niklaas stelde Uilenwerkgroep Waasland leskisten
samen over uilen. Deze zeer waardevolle leskisten konden enkel worden gerealiseerd via de
financiële duw in de rug van de stad.
De leskisten kunnen op aanvraag worden uitgeleend aan scholen en verenigingen.

Wat is de bedoeling van deze leskisten uilen?


De leskisten bevatten heel wat informatie over uilen. Via boeken, afbeeldingen en
DVD-beelden krijgt men een prachtig overzicht van de leefwijze, de lichaamsbouw,
de manier van jagen, het territorium, het broedgedrag en nog zoveel meer van deze
fascinerende jagers van de nacht. Deze informatie kan zeker al vanaf het derde of
vierde leerjaar van de lagere school doorgegeven worden.
Op USB-stick zitten handige powerpointvoorstellingen die het voor de lesgever
gemakkelijk maken om op aanschouwelijke manier de informatie over onze inlandse
uilen over te brengen.



In de leskisten zitten tal van lessuggesties met kant en klare werkbladen waardoor
men de kans krijgt om op verschillende manieren de informatie over uilen te
verwerken. Ook aan het muzische aspect van de verwerking is gedacht.



Voor de oudere jeugd en voor volwassenen zit er heel wat materiaal in om
braakballen op een degelijke manier uit te pluizen.



Er zijn drie schaalmodellen van nestkasten beschikbaar: van de bosuil, de kerkuil en
de steenuil. Daarbij de uitdaging om aan rekenwerk te doen of misschien zelfs een
nestkast op ware grootte te maken in het kader van de technologische opvoeding.
Waarom niet?



Naast het opdoen van kennis zal de gebruiker ook aangemoedigd worden om deze
kwetsbare vogels te bewonderen en aangespoord worden om ze te beschermen. In
het bijzonder gaat het dan over de bescherming van steenuil en kerkuil.
Deze doelstelling sluit zeer nauw aan bij de algemene visie van uilenwerkgroep
Waasland. De leden van deze groep stellen heel wat in het werk om via
inventarisatie, ringwerk en het ophangen van aangepaste nestkasten steenuilen en
kerkuilen van dienst te zijn.



We wakkeren de interesse en de liefde voor de natuur aan bij onze jeugd. Te
beginnen bij de belangstelling voor uilen, verder naar al onze inlandse vogels.
Wie weet volgt na de les een deelname aan een nachtelijke wandeling met de
uilenwerkgroep in het voorjaar of aan de jaarlijkse ringfietstocht in mei.

