
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Maak een heerlijke taart voor de vogels en doe mee met de 
tuinvogeltelling! 

1- Maak een lekkere vogeltaart en zet hem in de tuin of op het balkon. 
Voor tips kijk je op https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/maak-
een-taart-voor-de-vogels 
 

2- Oefen het herkennen van de vogels met de onderstaande quiz 
 

3- Kijk of je de vogels rond jouw huis nu ook kan herkennen 
 

4- Meld je aan voor de tuinvogeltelling op 29, 30 en 31 januari via 
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling 
 

5- Vind je vogels leuk? Ontdek dan nog  
meer door ook in de wijk en in het  
park op zoek te gaan naar vogels. 
Veel plezier! 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/maak-een-taart-voor-de-vogels
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/maak-een-taart-voor-de-vogels
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling


Oefen de vogels voor de tuinvogeltelling met  

Rara wie ben ik? 

Lees de beschrijving en kijk op de plaat hierboven en vul de goede naam 
in. Zo weet je goed waar je op moet letten om de vogels te herkennen 
voor de tuinvogeltelling. 

 

Kleine vogeltjes 

Ik heb een gele buik en een blauw petje,  

dus ik ben een ………………….. 

 

Ik ben bruin met een oranje borst,  

dus ik ben een ………………… 

 

Ik ben heel klein, bruin , met een wipstaartje  

en verstop me graag,  dus ik ben een   

………………………. 

Ik heb een gele borst, met zwarte das  

en zwart petje, dus ik ben een  

…………………………………………………… 

 

Ik heb een bruingrijze rug met een grijze kop 

en witte streep op mijn vleugels,  

mijn mannetje heeft ook nog een  

rode borst, dus ik ben een ……………………………………. 

 

Ik ben bruingestreept met een grijze  

borst, dus ik ben een ……………………….. 

 

Mijn rug is bruingestreept maar mijn kop  

en borst zijn grijs, dus ik ben een  

…………….…………………………………….. 



Middelgrote vogels:  

Ik ben zwart met een gele snavel,  

dus ik ben een ………………………. 

Zie je mijn vrouwtje ook? Die is 
helemaal bruin 

 

Ik ben zwart met een grijs petje en ben nooit  

helemaal alleen, dus ik ben een  

……………………………………………..  

Ik ben zwart met wit en heb een hele lange 
staart, dus ik ben een 
………………………………………………………….. 

 

 

Ik ben grijs met iets rozige buik en een witte  

streep in mijn nek, dus ik ben een  

……………………………………………….. 

 

Ik ben zwart met wit met een rood petje en 
rode broek dus ik ben een 
………………………………………. 

 

Ik ben bruin zwart met allemaal  

stippels op mijn veren, dus ik ben een  

……………………………………………………………… 


