Winterlaarzenpad
Harderbroek

Groep 6, 7, 8
Werkboekje

Opdracht 1
a. Zet de kaartjes in de goede volgorde. De oudste 1, de nieuwste 4.

……

……

b. De Zuiderzee was zo’n 5 meter
diep. Nu is in dit natuurgebied het
laagste punt ongeveer 2,5 meter
onder NAP. Teken hieronder in de
zee het land.

……

……

c. Wat zou vroeger (bijna) helemaal
onder water hebben gestaan? Zet
daar een streep onder.
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Opdracht 2
Hoe heten deze vogels?

…………………………

…………………………
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………………………….

Opdracht 3
Kijk vanuit de hut naar de vogels. Welke vogels zie je? Hoeveel (ongeveer) en
wat doen ze? Vul het witte gedeelte van de tabel in. Er is alvast een voorbeeld
gegeven.

Vogelsoort

1

Aantal
Gedrag
Snavel

Zeearend
Zweeft rond op zoek Haakvormig
naar een prooi
Klauwen

Poten

Onder andere vis en
watervogels

Voedsel
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Opdracht 4 Snavels en poten
a. Hieronder zie je 4 poten. Kun jij erbij schrijven welke poot bij welke vogel
hoort? Kies uit: roofvogel zoals buizerd, eend, meerkoet, mus.
b. Schrijf er ook bij waar de vogel de poten voor gebruikt. Kies uit: door
ondiep water lopen en zwemmen, stevig op een tak zitten, prooi vangen,
zwemmen.
poot

klauwtjes

klauw

zwemvlies

lange tenen met
flappen

vogel
gebruik

c. Hieronder zie je 4 snavels. Kun jij erbij schrijven van welke vogels deze
zijn? Kies uit: meerkoet, mus, buizerd, aalscholver.
d. Schrijf er ook bij wat de vogel eet. Kies uit: vis, zaadjes, waterplanten,
prooidieren.
snavel

lang, gekromd

lang, recht

klein, spits

vogel
voedsel

Vind je het moeilijk? Misschien kan opgave e op de volgende bladzijde je helpen!
4

haak

e. Wie eet wat? Trek een lijn van de vogel naar het juiste voedsel.

wilde eend

merel

zeearend

aalscholver

grauwe gans

f. Vul nu in de tabel van opdracht 3 het grijze gedeelte in.
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Opdracht 5

extra opdracht
Vul de kruiswoordpuzzel in. Doe je het goed dan lees je van boven naar beneden
een woord.
a. Deze zwarte vogel eet graag vis
b. Deze plek ligt ongeveer 2,5m onder …
c. Hiermee kun je vogels van dichterbij bekijken

d.
e.
f.
g.
h.

De naam van dit vogeltje is …
Deze vogel is er in het wit en het grijsblauw en eet vis
Dit gebied lag vroeger onder water. Toen heette het …
Merels eten in de winter graag …
Deze grote roofvogel leeft in dit gebied

i. De naam van deze rietvogel is…
j. In de plassen van dit gebied vind je in de winter veel …
k. De bodem bestaat hier vooral uit …

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Het gebied waar ik geweest ben heet: ………………………………………………………………..

6

