
Benodigdheden:
Internetaansluiting en een computer of digibord.
CD of app met vogelgeluiden, website met vogelge-
luiden (op de website van Vogelbescherming staan de 
geluiden van alle in Nederland voorkomende vogels: 
www.vogelbescherming.nl/vogelgids), fi lmpjes 
met vogels die geluiden maken, grote foto’s van vo-
gels, een prentenboek met afbeeldingen van vogels en 
eventueel vogelgeluiden. 

Stof voor een gekleurde cape, ouders die de capes 
willen naaien, mallen voor vogelmaskers (zie bijlage 1 
of www.freewebs.com/knutseltip). Als alternatief 
voor stof kan crêpe papier worden gebruikt.

Doel:
De leerlingen kunnen de geluiden van vijf vogels her-
kennen, bijvoorbeeld een eend (kwak-kwak), een ooi-
evaar (klepperen), een kip (tok-tok), een mus (tjielp-
tjielp), een koekoek (koekoek).

Tijdsduur:
Per activiteit 20 minuten. 
Ruim bij iedere activiteit 10 minuten extra in om het le-
ren kennen van de vogelgeluiden terug te laten komen.

Uitvoering:
In de winter als het laat licht wordt. De introductie kan 
met de hele groep plaats vinden. Ga, gedurende een 
week, met alle leerlingen meteen ’s ochtends op het 
schoolplein luisteren naar vogels. Laat ze met de ogen 
dicht luisteren.  
Herinner ze er regelmatig aan dat ze goed naar vogels 
kunnen luisteren als ze ‘s middags uit school weer naar 
huis gaan.
Het luisteren naar vogels kan in de lente terug komen. 
Spreek een keer vroeg af om, samen met de ouders bij 
het krieken van de dag, te luisteren naar de vogelzang.
De andere activiteiten voert u uit met een kleine groep. 
De rest van de groep werkt dan zelfstandig of onder 
leiding van een andere volwassene.

Wat moet je vooraf doen?:
Filmpjes selecteren met aansprekende vogelgeluiden, 
bijvoorbeeld: de eend, de gans, de ooievaar, de kip, 
de mus, de koekoek. Deze fi lmpjes kun je vinden 
bij SchoolTV, of bij www.vogelbescherming.nl/
vogelgids. Stof kopen of crepepapier verzamelen, 
bijvoorbeeld voeringstof in de kleuren van de vogels. 
Eventueel ouders vragen om vogelcapes voor de 
kinderen te maken. 

Junior
1/2doen!doen!doen!

Vogelgeluiden en vogels nadoen
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Introductie: 
Luister met een klein groepje leerlingen (maximaal 8) 
naar de geluiden van vogels op het schoolplein. Wat 
horen ze? Welke vogels horen ze? Welke kunnen ze be-
noemen? Als ze het niet weten kunt u het ze vertellen. 
Kunnen de kinderen ook fl uiten? Kunnen ze de vogels 
nadoen?

Leerlijn: dieren hebben verschillende 
kenmerken, verschillende soorten vo-
gels kun je herkennen aan hun geluid.
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Activiteit 1:
Daarna ga je met ze naar binnen en laat fi lmpjes zien 
(op het digibord of op een computer) van twee vogels, 
die bekend zijn voor de leerlingen en die in de winter op 
het schoolplein te zien zijn, bijvoorbeeld: de koolmees, 
de merel of de roodborst. Laat ze het geluid van de 
koolmees en de merel imiteren.

Verder kunt u ook de geluiden van andere vogels zelf 
nadoen, bijvoorbeeld de uil (oehoe), de gans (gak-gak), 
de ooievaar (klepperen met castagnetten), de mus 
(tjielp-tjielp), de kip (tok-tok) of de haan (kukeleku) 
laten horen. Let erop dat het grote contrasten zijn en 
dat de kinderen de geluiden na kunnen doen (tok-tok; 
kukeleku; klepperen; oehoe; tjiep-tjielp; koekoek; gak-
gak). Kennen ze er nog meer? 

Bekijk met ze een prentenboek met vogels of laat grote 
afbeeldingen zien van vogels en laat ze de geluiden van 
de vogel nadoen bij het plaatje.

Activiteit 2:
Maak met de leerlingen een woordweb rondom het 
woord Vogel of een woordparaplu van Vogel.
Denk daarbij aan plaatjes + woorden, verschillende 
snavelvormen, veer, poot, staart, kleuren, bewegen, 
borst (kleur rood, zwart etc.)

Activiteit 3:
Laat de kinderen een fi lmpje zien van een koekoeksklok 
en een fi lmpje met een echte koekoek die geluid maakt. 
Lijken de geluiden op elkaar? 

Je laat de kinderen de grote foto’s van de vogels zien. 
Ze mogen een van vogels natekenen.
In een tekstballon komt het geluid van de vogel te 
staan. (voor groep 1 schrijf je het op; groep 3 en 4 
kunnen het geluid zelf schrijven of naschrijven).

Activiteit 4:
Maak op een mal voor een oogmasker (zie bijlage 1) 
vogelmaskers met de kinderen. De leerlingen geven de 
kleuren van de vogel zo natuurgetrouw mogelijk weer. 
Ze maken een snavel (kort, lang, spits of bot). Elke 
leerling maakt een masker met één van de genoemde 
eigenschappen. Ze zoeken crêpe papier uit voor een 
cape in de kleuren van hun vogel (merel zwart; mus 
bruin, ooievaar wit, etc.) 
In het speellokaal gaan de kinderen lopen, springen, 
hippen, pikken, vliegen als vogels. Ze mogen daarbij 
geluid maken als vogels. Als de kinderen zich goed in 
kunnen leven in de vogels dan laat ze bewegen en dan-
sen op (vogel)muziek (bv. liedjes van Ivo de Wijs) of op 
relaxmuziek. Of vertel een vogelverhaal dat de kinderen 
met beweging en geluid uit kunnen beelden.
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Bijlage  Vogelmasker  

(zie www.freewebs.com/knutseltip)

Nodig:
gekleurd papier
elastiekjes
potlood,schaar, perforator en lijm
eventueel: glittertjes, crèpepapier,...

Zo maak je het:

Vogel
Knip de zwarte vogelfi guur uit, de ogen kun je eerst 
aftekenen met een 1 euro stuk en dan uitknippen 
(De afstand voor de ogen bepaal je naargelang je eigen 
gezicht).
Voor de bek knip je een gele driehoek uit.
Geef een vouwtje in het midden zodat je bekje vorm 
krijgt.
Plak vast aan de vogelfi guur door een halve cm. van je 
bek om te plooien en er lijm op te doen.
Met een perforator maak je twee oranje rondjes.
Deze plak je op de snavel als neusgaatjes.
Nu langs de zijkant van je masker nog twee gaatjes 
maken om er de elastiek aan vast te maken en je mas-
ker is klaar. 
Pas de kleur van het masker en de snavel aan je eigen 
vogel aan.

Uil
Om de vormen te tekenen gebruikten we een kopje en 
een onderschoteltje.
Neem bruin papier.
Teken met je potlood de contour af van een onderscho-
teltje.
En een tweede die de eerste overlapt. (zie foto).
Uit het bruine papier knip je ook een lange smalle 
driehoek.
Maak een vouw in het midden langs de lange zijde, 
lijm vast aan het gezichtje.
Uit het oranje papier knip je twee cirkels als vorm om 
je cirkels te tekenen kan je je kopje gebruiken.
Maak inknippingen in de twee cirkels van ongeveer 3 
cm. 
Krul de inknippingen lichtjes recht.
Plak de ogen op het bruine papier. Maar zodanig dat in 
het midden de krullen mekaar rechtduwen.
Met een 1 euro stuk kan je nu de ogen tekenen en 
uitknippen.
Nu nog een elastiekje bevestigen en je masker is klaar. 


