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Vogels kijken doe je met je oren

Je gaat samen met je groepje op zoek naar vogels! Kijk goed om je heen 
en luister in stilte. Zorg ervoor dat je rustig bent, anders jaag je misschien 
de vogels weg. Schrijf in de tabel hieronder wat je ziet en hoort. Als je 
weet hoe de vogel heet, mag je ook de naam van de vogel opschrijven. 
Schrijf in het hokje ‘uiterlijk vogel’ hoe de vogel eruit ziet. Omschrijf bij 
het vogelgeluid hoe de vogel klinkt. Doe alsof jij een vogelapp bent, welke 
gegevens heb je nodig?

WEETJE

De merel, huismus 

en spreeuw komen 

in Nederland het 

meeste voor. 
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Opdracht 1
Ga op zoek naar vogels en vul onderstaande tabel in!

Naam duif Uiterlijk vogel Vogelgeluid

Voorbeeld Duif Grijs
Groen-grijze kop
Witte vlek in nek
Witte streep op vleugels
Korte oranje snavel
Rood-oranje pootjes

Laag geluid – koeren – roekoeën
Roekoe-oeh-oeh-oeh
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Opdracht 2
1. Kies samen met je groepje jullie favoriete vogel. 

               

                  

               

                  

2. Waarom kiezen jullie voor deze vogel?

               

                  

               

                  

3. Welke vogel vind je het mooiste geluid maken?

               

                  

WEETJE
Hoe langer de 

dagen, hoe meer 

vogels gaan zingen. 

Je hoort vogels 

daarom vooral in de 

lente en de zomer 

en minder in de 

herfst en winter. 


