Wat betekenen de woorden?
Hieronder staan woorden uit de Nieuwsbegriptekst van niveau A en B. Daarin
las je dat je via webcams mee kunt kijken in vogelnesten op beleefdelente.nl.
Weet jij wat de woorden betekenen? Leg het aan een ander uit.
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Vertel iets over beleefdelente.nl en gebruik daarbij zoveel mogelijk van de
woorden uit het nest.

Website-tip
Op www.vogelgeluid.nl kun je de geluiden van allerlei vogels
beluisteren. Beluister eerst een aantal vogels met elkaar.
Daarna laat één iemand een vogelgeluid horen (de ander kan
niet zien welke). De ander probeert te raden welke vogel het is.
Hoor je ook vogels als je buiten bent, in je tuin of op je
balkon? Welke vogels zijn het?

Uitdrukkingen en spreekwoorden met vogels
Hieronder lees je Nederlandse uitdrukkingen en spreekwoorden over vogels.
Wat betekenen ze ? Trek een lijn.

Oordeel niet te vlug; één aanwijzing is

De mussen vallen dood van het dak.

niet genoeg om iets te beslissen.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer.

Liever een beetje dan helemaal niets.

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is.

Het is snikheet.

De vogel is gevlogen.

Vroeg opstaan kan

Vroege vogels vangen
de dikste wormen.

Mij niet gezien!

Beter één vogel in de hand
dan tien in de lucht.
Dank je de koekoek!

www.nieuwsbegrip.nl

voordelen hebben.

De dader is al weg.
Iedereen praat en
gedraagt zich zoals hij is.
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Vogels kijken via webcams

Als leren je lief is

Mop
Wat is de grappigste vogel?

Boekentips

Knutseltip van Oerr
(Natuurmonumenten)

Wil je meer weten over vogels

Help de vogels met het maken van een mooi nestje: maak

en hoe je ze kunt herkennen?

een ‘bouwmarkt’! Hang een garde op en stop die vol met

De Jeugdbieb geeft een

stro, mos, takjes en wol. De vogels kunnen deze spullen goed

boekentip:

gebruiken bij het bouwen van hun nestje.

Vogelgids voor kids: vogels
observeren en herkennen
Marc Duquet

Je kunt ook
het gratis
boekje Vogels
dichterbij van
Vogelbescherming
Nederland bestellen. Hierin
staan tips en weetjes over
vogels en hoe je vogels kunt
helpen. Bestel het boekje

Wil je zelf een vogelhuisje bouwen?

hier: vogelbescherming.nl/

Op internet staan veel tips en bouwtekeningen voor hoe je dit

magazine-vogels-dichterbij

kunt doen.
Antwoord mop: de ha-ha-havik
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