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Vogels spotten op de Wadden
Ontdek welke vogels er allemaal in het Waddengebied leven
Lesduur: 45 minuten | Lesvorm: creatieve opdracht | Werkwijze: individueel
Wat heb je nodig?
• A3-papier
• (kleur)potloden/stiften
• lijm
• printer
• digibord
• computer
Misschien ben je ooit weleens op één van de Waddeneilanden geweest: Texel, Vlieland,
Terschelling, Ameland of Schiermonnikoog. Wist je ook dat daar heel veel verschillende soorten
vogels vliegen? Na deze les weet je er alles van!
Opdracht 1 Voorbereiding
Je gaat een leerposter maken over een vogel uit het Waddengebied. Iedereen krijgt een andere
vogel van de juf of meester en je gaat hiernaar onderzoek doen.
Als je weet over welke vogel jouw poster gaat, zoek je een afbeelding van die vogel. Print deze
afbeelding en plak het in het midden van je A3-papier. Om deze afbeelding heen komt alle
informatie te staan. Schrijf de naam van de vogel bovenaan je papier, in grote letters.
Opdracht 2 Informatie verzamelen
Zoek informatie over jouw vogel. De volgende informatie moet je in ieder geval verzamelen, maar
misschien vind je nog meer leuke wetenswaardigheden over je vogel:
• Waaraan herken je de vogel?
• Waar leeft de vogel in Nederland?
• Wat eet de vogel?
• Hoeveel van deze vogels zijn er in Nederland?
• Welk geluid maakt de vogel?

Tip!
Op de website van de Vogelbescherming en van Beleef de Waddennatuur staat veel
handige informatie.
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Opdracht 3 Poster maken
Schrijf de informatie die je gevonden hebt rondom de afbeelding van de vogel. Je mag zelf bepalen
welke informatie je nog meer op wilt schrijven. Je hebt voor deze opdracht een half uur.
Opdracht 4 Evaluatie
Bekijk wat iedereen gemaakt heeft. Loop een rondje langs alle posters en kom erachter welke
vogels er allemaal in het Waddengebied zijn.

Tip!
Wil je meer weten over het Waddengebied? Ga naar de film
Wad - Overleven op de grens van water en land of bezoek
de website www.wereldwad.nl. Hier is veel informatie te
vinden over het Wad, evenals mooie video’s
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Lijst met vogels
Aalscholver
Wulp
Kleine mantelmeeuw
Strandplevier
Grauwe gans
Slechtvalk
Zeearend
Kievit
Lepelaar
Rotgans
Grote stern
Dwergstern
Zilvermeeuw
Rosse grutto
Drieteenstrandloper
Brandgans
Kluut
Velduil
Tureluur
Bontbekplevier
Visdief
Blauwe kiekendief
Kokmeeuw
Kanoet
Bonte strandloper
Grutto
Kolgans
Bruine kiekendief
Zilverplevier
Steenloper
Bergeend

Argus Clou Natuur en Techniek | groep 5/6 | Vogels spotten op de Wadden

© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz. 3 van 3

M13602

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

