de koolmees
Dit ben ik.
1

kleur

Mijn kop is zwart.
Mijn wang is wit.
Mijn buik is geel.
Mijn rug is groen met wat geel.
Mijn staart is grijsblauw.
2

4

buik

5

veer

Ik heb geen haar, maar
wel veel kleine veertjes.
Zo krijg ik geen kou.

Op mijn buik staat
een zwarte streep.
Bij een man is die streep dik.
Bij een vrouw is die streep smal.
3

poot

Ik heb twee pootjes.
Met mijn poot houd ik
me vast aan een tak
of aan een draad.

bek

Mijn bek is spits.
Zo pik ik snel een worm
uit de grond.
Of ik eet wat zaad.
Door de bouw van
mijn bek lukt dat goed.

3

1

5
2

4
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Vraag maar raak!
Wat maakt je blij?

Een tuin met veel groen,
dus hier en daar
een boom of struik.
Ik hup van tak naar tak.
Daar voel ik me goed.

Wat vind je niet leuk?

Soms spuit de mens gif voor rupsen.
Eet ik die rups op, dan sterf ik.

Wat eet je graag?

Een vlieg, een rups of een worm.
Ook zaad, een noot en een bes
lust ik wel.

Hoe ben je als kind?

Mama legt eitjes,
van 7 tot 15 stuks.
Eerst ben ik kaal en blind.
Mama en papa zorgen voor mij.
Ze gaan op zoek naar voer.
Dat doen ze in hun bek.
En dan gaat het in die van mij.
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Weetje

Ken je een steenkool?
Dat is een zwarte steen.
Mijn kop is zo zwart
als kool.
Zo kom ik aan mijn naam.
De kool-mees.

Zo leef ik.
Mijn familie:
De staartmees, de kuifmees, de pimpelmees.
De koolmees is het grootst.

Ik zing een lied.
Dat gaat zo:
sie-twiet pienk pienk tuut tuut.
Hoor je mijn lied soms in de tuin?

nest

Als ik groot ben, maak ik een nest.
Dat doe ik met gras, mos en takjes.
Ook wat veertjes en wol zijn fijn.
Dat maakt het nest zacht en warm.
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Zo draag je zorg
voor de koolmees.
worm

De koolmees is goed
voor de tuin.
Hij vangt heel wat insecten.
Dus spuit geen gif op een slak.
Want soms eet
de koolmees die op …

Als het vriest,
gaan de rupsen en wormen weg.
De koolmees heeft geen voer.
Help de koolmees:
- Hang een vetbol aan een tak.
- Maak een plankje vast
aan een boom of paal.
Leg daar zaadjes of nootjes op.
- Rijg wat pinda’s aan een touw.
- Zet een drinkbak in de tuin.
Let op!
Zorg dat jouw kat
de koolmees niet vangt.

zaad

In de lente maakt de koolmees een nest.
Hang een nestkast in je tuin.
Dat vindt een koolmees fijn.
Zorg voor een gat dat past:
niet te klein en niet te groot.
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