
 
 
 

 

Vogelbingo 

 
Vogelbingo 

 
Zo doe je het: 
 
Zet een kruisje in het vakje 
als de opdracht hebt 
gedaan.  
Alles af?  
 
BINGO! 
 
 
 
 
Je bent een echte vogelaar!  

 
Nationale tuinvogeltelling 
 
Kijk op de website van  
de vogelbescherming bij  
‘Nationale tuinvogeltelling.’ 
 
Hoeveel vogels tel jij? 
 
Hoeveel verschillende 
soorten zie je? 
  
Welk vind jij het leukst? 
 
 
 
 

 
Happen maar! 
 
Welke snavelvormen zie jij 
buiten bij de vogels? 

 
 
 
Heb je zelf nog andere 
gezien? Teken ze! 
 

 
Kleurenpracht 
 
Elke vogel heeft een ander 
jasje.  
Welke kleuren heb jij gezien 
bij de vogels? 

 
Zie je meer 
kleuren? Teken 
zelf een veertje! 

 
Favoriet 
 
Wat vind jij de mooiste, 
gevaarlijkste, liefste of 
grappigste vogel? 
 
Teken je lievelingsvogel.  
 
 
 

 
Vroeg uit de veren 
 
Ga als je 
wakker wordt 
meteen eens 
buiten kijken.  
 
Hoeveel verschillende vogels 
hoor je? 
 
Kun je ze ook zien? 
 
 
 
 

 
Vrouwtjes en mannetjes 
 
Bij welke vogels zijn de 
mannetjes en vrouwtjes 
verschillend? 
 
Schrijf erover of teken ze. 

 
Een dikke pluim 
 
Ga op zoek naar veertjes. 
Plak de mooiste op het blad. 

 
Wie zingt daar? 
 
Download de app ‘Birdnet’ of 
‘tuinvogels’. 
Hiermee kan je vogelzang 
opnemen. 
De app vertelt je welke vogel 
je hoort.  
 
Wie hoor jij fluiten? 
 
 

 
Die ken ik! 
 
Kom je vaak dezelfde vogel 
tegen op dezelfde plek? 
 
Kijk eens goed en teken hem 
na.  
Weet je welke vogel het is?  
Waarom is hij altijd op die 
plek? 

 
Huisje-boompje-nestje! 
 
Ga op zoek naar vogelnesten.  
Zijn de vogels erbij in de 
buurt?  
Misschien vliegen ze net met 
een tak naar het nest! 
 
Hoeveel nesten zie je? 
 
 
 

 
Klein en groot 
 
Hoeveel vogels zijn: 
 
Zo groot als je hand. 
Zo groot als twee handen. 
Zo groot als je arm. 
Nog groter! 
  
 

 
Die is lang! 
 
Elke vogel heeft  
een staart.  
 
Wie heeft de langste?  
En welke vogel heeft  
de kortste staart? 
  

 
Handje helpen 
 
Hang buiten voor de vogels 
plukjes nestmateriaal op. De 
vogels  mogen het 
meenemen voor hun nest. 
 
Let op: alleen natuurlijke 
materialen als donsveertjes, 
mos, wol, grasjes en hooi. 
 

 
Echt wel! 
 
Teken of vertel over jouw 
fantasievogel.  
 
Bestaat jouw vogel echt of 
niet? 
 
Welke naam heeft je vogel? 
Waar leeft hij? 
Wat eet je vogel? 

 
1 – 2 – veel! 
 
Zijn vogels het liefst in  
hun eentje of zijn ze ook 
samen? 
 
Welke vogels zie je alleen? 
 
Welke vogels zie je in 
groepjes? 
Welke vogels zijn graag met 
z’n tweetjes? 

 

 



 
 
 
 

 

Wist je dat…?     

Nationale tuinvogeltelling 

Elk jaar in januari kan je de vogelbescherming helpen bij hun onderzoek naar 
welke vogels in tuinen wonen. Het is het grootste science-onderzoek in Nederland 
waar je zelf aan mee kunt doen. Hoe cool is dat! Help jij mee en tel je een half uur 
lang de vogels in je tuin of rond je balkon? 
 https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nationale-tuinvogeltelling 
 
Happen maar! 

De snavel is voor vogels wat voor jou mes en vork zijn. Met zijn scherpe haaksnavel 
kan een buizerd stukken vlees van zijn prooi afscheuren. Het kleine pincetsnaveltje 
van een mees is handig om kleine spinnetjes en rupsen mee te pakken. Mussen 
hebben een stevige snavel om zaden en insecten te pakken. Ze lusten ook bessen 
en bloemknoppen.  

Kleurenpracht 

Vrouwtjes vogels zien er meestal onopvallend en bruinig uit, zo vallen ze niet op als 
ze op een nest zitten te broeden. Mannetjes vogels hebben vaak opvallende 
kleuren om indruk te maken op de vrouwtjes. En soms zijn ze allebei hetzelfde. 

Vroeg uit de veren 

Vogels zingen vroeg in de ochtend omdat het te donker is om eten te zoeken. Ook 
is het nog windstil, iedereen kan je dus goed horen. En als alle vogels tegelijk 
zingen leer je buren herkennen en weet je wie er naast je woont. Geen vijand dus! 

Vrouwtje – mannetje 

Kijk ook bij ’kleurenpracht’. 
Er zijn vogels die hun leven bij elkaar blijven. Anderen zoeken elk jaar een nieuw 
maatje. Ze werken samen om een nestje jongen groot te brengen. Vaak broedt het 
vrouwtje en brengt het mannetje eten. Als het vrouwtje even gaat poepen, gaat 
het mannetje op het nest zitten.  

Pluim 
Er zijn verschillende soorten veren: dekveren als buitenste beschermingslaag, 
daaronder donsveren voor de isolatie, lekker warm! 
Aan de vleugels zitten slagpennen, stevige veren waarmee de vogel kan vliegen. 
Aan de staart zitten staartpennen, om te sturen, remmen en landen. 

Wie zingt daar? 

Mannetjes-vogels zingen om vrouwtjes te laten weten dat ze beschikbaar zijn. En 
om andere mannetjes te waarschuwen: dit is mijn plek! Mussen zijn wel 
zangvogels, toch kunnen ze alleen maar tsjilpen.  

Huisje- boompje-nestje! 

Mussen broeden gezellig bij elkaar onder de dakpannen of in nestkastjes. Niet 
alleen een goede broedplek is belangrijk, mussen willen ook kunnen schuilen in 
een grote dichte struik. En ze houden van rommelhoekjes. Als je tuin niet al te 
netjes is, vinden de mussen daar genoeg kleine beestjes voor hun jongen. Lekker 
de blaadjes en takjes laten liggen dus! 

Zin in nog meer natuurweetjes? Kijk op Natuurcentrumarnhem.nl 
 

https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nationale-tuinvogeltelling

