lesidee voor Kahoot-quiz bij ‘info over tuinvogels’, groep 7/8
Bij Informatieblad ‘Herken de verschillende tuinvogels’ (met beschrijvingen van en informatie over 12
veel voorkomende tuinvogels).
Kopieer de informatie (in kleur), geef de opdracht om het goed door te lezen en de plaatjes te
bekijken. Maak een kahoot quiz met onderstaande vragen en antwoorden.
Groep: 7/8
Doel: in korte tijd zoveel mogelijk verschillende informatie opnemen
Vragen en antwoorden

Welke vogels hebben rood in hun verenkleed?
vink, winterkoning, huismus
spreeuw, heggenmus, roodborst
vink, grote bonte specht, roodborst
koolmees, grote bonte specht, merel
De kleinste vogel van deze lijst is
spreeuw
winterkoning
huismus
merel
Deze vogel staat er niet bij
boomklever
pimpelmees
boomkruiper
koolmees
Wat is een smidse bij vogels?
een werkplaats om ijzer te smeden
een steen om slakkenhuisjes op te breken
een plek waar vogelvoer ligt
een nestplaats
De broedtijd van een winterkoning is 15 dagen, de broedtijd van een grote bonte specht is 12 dagen
waar
niet waar
Deze vogels verwerken dierenharen in hun nest
vink en spreeuw
huismus en roodborst
koolmees en merel
vink en huismus

Welke vogel broedt niet met soortgenoten bij elkaar?
huismus
spreeuw
pimpelmees
Deze vogel maakt de binnenkant van het nest glad met modder
zanglijster
albatros
grote bonte specht
koekoek
Deze vogel maakt de ingang van het nest met modder precies op maat
huismus
merel
ooievaar
boomklever
Deze vogel heeft maar één legsel per seizoen
pimpelmees
grote bonte specht
koolmees
merel
Deze twee vogels kunnen flink hakken met hun snavel
grote bonte specht, boomklever
grote bonte specht, heggenmus
boomklever, merel
vink, spreeuw
De snavel van de vink en de huismus noemen we een
pincetsnavel
lepelsnavel
dolksnavel
kegelsnavel
’s Zomers eten veel vogels insecten, ’s winters zaden. De spijsvertering verandert per seizoen
niet waar
waar
Deze vogel broedt graag onder jouw dakpannen
vink
huismus
eend
zanglijster
Deze vogel heeft altijd zijn staart omhoog staan
koolmees
heggenmus
merel
winterkoning

