
VOGELS ONTDEKKEN 
 

Ga met dit werkstuk aan de slag! Lees iedere opdracht eerst goed door. Je 

maakt de opdrachten in Word. Belangrijk: maak eigen tekst (dus niet 

van websites knippen en plakken). Als je klaar bent, mag je je document 

naar de meester of de juf mailen. Veel succes!  

 

Onthouden 

Maak een lijst van 5 vogels: 1 daarvan is de noordse stern, je kiest er zelf nog 4 uit.  
o Noteer ze op volgorde van grootte: van groot naar klein.  
o Noteer bij iedere vogel een (interessant) weetje 

 

Begrijpen 

Je gaat twee vogels met elkaar vergelijken. De noordse stern en… een vogel die jij uitkiest!  
o Kies dus zelf een vogel uit 
o Beschrijf van beide vogels (de noordse stern en de vogel die jij hebt uitgekozen) zo 

precies mogelijk hoe de vleugels er uitzien (denk aan de kleur, de spanwijdte, de vorm, …) 
 

Toepassen 

Je hebt de vleugels van twee vogels met elkaar vergeleken.  
o Wat zijn de overeenkomsten tussen de vleugels van de beide vogels? 
o Wat zijn de verschillen tussen de vleugels van de beide vogels? 
o Schrijf deze informatie zó op, dat het geschikt is voor een weetjeskalender over vogels.  

 

Analyseren 

Nu ga je uitzoeken hoe vogels hun vleugels gebruiken!  
o Waar gebruiken de beide vogels hun vleugels voor? (Denk hierbij ook aan de afstanden 

die ze moeten afleggen) 
o Vergelijk dit met elkaar. Wat valt jou op?  
o Een trekvogel moet vleugels hebben die geschikt zijn voor een (verre) reis. Hoe zit dat 

met de vleugels van de noordse stern? Leg dit zo duidelijk mogelijk uit. 
 

Evalueren 

Vogels trekken weg omdat er te weinig voedsel is, het te koud wordt, of ze kunnen geen 
goede broedplaatsen maken. Standvogels kunnen prima overleven in Nederland. Is jullie 
tuin een geschikte plaats voor de vogels die in Nederland overwinteren? Zoek op de 
website van de vogelbescherming eens op hoe een vogelvriendelijke wintertuin er uitziet 
(zoek via Google op: vogelbescherming, winterwonder vogeltuin) 

o Geef tenminste 3 tips voor een vogelvriendelijke wintertuin 
o Voer tenminste 1 tip uit in jullie eigen tuin. Maak er een foto van. Zet deze foto in 

je Word-document.  



Creëren 

Kies één van de onderstaande opdrachten uit!  
 
KEUZEOPDRACHT 1 
Tropische vogels kunnen niet in Nederland leven. Ons klimaat (bijvoorbeeld de 
temperatuur) is niet geschikt. Ontwerp voor onze school (binnen of buiten) een (klein) 
vogelverblijf voor de volgende vogels: 

• Vogels die niet in Nederland voorkomen (tenminste 2 soorten) 

• Vogels die normaal gesproken uit Nederland wegtrekken als het te koud wordt 
(ten minste 2 soorten) 

 

Het vogelverblijf…  
o Maak een plattegrond van het vogelverblijf (tekenen) 
o Maak een overzichtje wat je voor iedere vogel nodig hebt (denk aan het verblijf, 

de temperatuur, licht/donker, hoe ziet de natuurlijke omgeving van deze vogels 
eruit, voedsel voor de vogels) 

 
 

KEUZEOPDRACHT 2 
De noordse stern broedt vooral in arctische streken en overwintert in het 
zuidpoolgebied, vijftien- tot twintigduizend kilometer vliegen van de broedplaats. 
 

Stel… jij gaat – net als de noordse stern – in het zuidpoolgebied overwinteren. Zoek uit 
hoe je hier zo efficiënt mogelijk (zo goedkoop mogelijk, zo snel mogelijk) naar toe kunt 
reizen: 

o Zoek een (wereld)kaart op internet op, print deze uit, en stippel je reis uit. 
o Vertel in een filmpje (maximaal 2 minuten) waarom je graag op deze plaats wil 

overwinteren, hoe je deze reis maakt (vervoer), welke voorbereidingen je voor je 
overwintering moet treffen (eten, kleding, etc.). Maak er iets moois van! 

o Lever je uitgestippelde reis en het opgenomen filmpje in, samen met alle andere 
opdrachten 

 


