VOGELHERKENNINGSSPEL
(De foto’s zijn enkel voor intern gebruik en kunnen worden aangevraagd)
Inhoud
Compleet spel bestaat uit 3 sets van 30 vogelsoorten. Elke vogelsoort heeft 3 plaatjes:
- silhouet
- deel / detail van het lichaam
- hele vogel
Voor de behapbaarheid zijn de stapels van 30 vogelsoorten door tweeen gedeeld. Hieronder staat
een geschikte indeling. Er zijn daarmee dus 6 stapels van 15 vogelsoorten. Max. 6 groepjes kunnen
tegelijk het spel spelen.
Vooraf
Zorg dat je 6 gelijke stapels hebt: 3 spellen 1 en 3 spellen 2). In 6 enveloppen zitten de
bijbehorende hele-vogelkaarten. Deel de groep in in groepen van 4 of 5 personen. Elk groepje geef
je een setje kaarten. De bijbehorende envelop leg je op hun tafel. Als groepjes klaar zijn met de
eerste set kaarten kan je deze spellen omwisselen (hele-vogelkaarten weer in de envelop en de
andere kaarten schudden alvorens je ze geeft!!). Ze doen het spel nogmaals maar met andere
vogels.
Instructie / uitleg
Elk groepje krijgt zo een stapel kaarten met plaatjes van vogelsoorten; je ziet daarop niet de
volledige vogel. Op de helft van de kaarten staat het silhouet en op andere helft een deel van de
vogel. Leg de twee kaarten per soort bij elkaar. Daarna pak je de envelop op je tafel. Daarin
zitten de hele- vogelkaarten. Leg ook deze neer. Per vogelsoort liggen er dan drie kaarten. Bekijk
of ze inderdaad bij elkaar horen.
Tip: leg alle kaarten op tafel en begin met degenen die je snel herkent.
Tip: leg alle hele vogelkaarten op tafel en begin met degenen die je snel herkent.
N.b.voor de cursusleiding: Strakke planning is wenselijk: de groepen zijn namelijk van elkaar
afhankelijk om te kunnen wisselen voor de tweede serie. Bij beperkte lestijd: stel een tijdslimiet en
waarschuw op het moment dat de envelop erbij gepakt moeten worden.
N.b. 2 de naamkaartjes bleken we niet nodig te hebben. Misschien voor kinderen wel te gebruiken.
SPEL 1
SPEL 2
Turkse tortel

Buizerd

Houtduif

Torenvalk

Boomklever

Ringmus

Boomkruiper

Vink

Zanglijster

Kuifeend

Spreeuw

Fuut

Roodborst

Tureluur

Boerenzwaluw

Grutto

Gierzwaluw

Scholekster

Kauw

Koolmees

Gaai IJsvogel

Staartmees

Blauwe reiger

Winterkoning

Knobbelzwaan

Grote bonte specht

Grauwe gans

Ekster
Zilvermeeuw

