
Zoek  de  zwaluw

Zwaluwen op school, een project van Regionaal Landschap Schelde-Durme, vzw Durme en de provincie Oost-Vlaanderen

Opdracht
Elke vogel ziet er anders uit. 

Niet alleen de kleuren, maar ook de vorm! 
Schrijf bij elke vogel de juiste naam.
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De  huiszwaluw  in  kleur

Zwaluwen op school, een project van Regionaal Landschap Schelde-Durme, vzw Durme en de provincie Oost-Vlaanderen
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Verenkleed
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Zwaluwen op school, een project van Regionaal Landschap Schelde-Durme, vzw Durme en de provincie Oost-Vlaanderen

Opdracht
Kies de juiste kleuren en geef

deze huiszwaluw een net
verenpak! Vergelijk de tekening
met de prenten. Ga je de buik
of de rug een kleurtje geven?
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buik

rug

Het is lente, de huiszwaluwen zijn terug in
ons land! Ze gaan direct aan de slag en
zoeken modder voor hun nest. Ze zijn druk
bezig. Voorzichtig sluipen we dichterbij...

Hun vleugels en staart zijn bruin-grijs.
Boven op het kopje en de rug zijn de veren
donker blauw. Zo donker dat het wel zwart lijkt.
Zijn buik, zijn keel en zijn “achterste” zijn spier-
wit. Het lijken wel kleine nonnetjes!

Geef deze zwaluw
het juiste verenpak
met je kleurpotloden.



Speels  door  de  lucht

Zwaluwen op school, een project van Regionaal Landschap Schelde-Durme, vzw Durme en de provincie Oost-Vlaanderen
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Opdracht
Volg de nummers van 1 tot en met 17. 

Los dan de vragen van de antwoordenketting op. 
Veel succes!
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Antwoordenketting
Los de vragen op en antwoord met cijfers of getallen in de schakels van de ketting.

Schrijf het antwoord ook nog eens voluit bij het begin van de volgende vraag. Zo
verbind je alle vragen met elkaar.

Verbind nu op de tekening alle getallen van de antwoordenketting.

Een paar is 

maal drie is

plus één is

maal drie en dan min drie is

gedeeld door twee en dan plus twee is

plus één is

plus vier is



Stap  voor  stap  

Teken stap voor stap
deze zwaluw.

De huiszwaluw is een 
echte stuntpiloot. Snel vliegen, 

draaien en keren kan hij als de beste. 
Rechtdoor vliegen vindt hij maar saai.
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Stap 3
Teken de staart. De staart lijkt op een
letter. Welke?

Met zijn staart als roer stuurt hij fout-
loos door de lucht.

Stap 2 
Teken de lange vleugels met een punt.

Met zijn puntige, fijne vleugels kan de
huiszwaluw snel vliegen.

Stap 1 
Teken het lijf. Welke vorm heeft het?

Zwaluwen hebben geen dikke buik.
Het zijn slanke vogels.

lijf

lijf

Simpel, niet? Teken nu zelf een familie zwaluwen op een blad papier.

lijf
lijf

lijf lijf



Zwaluw  tangram
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Opdracht
Knip de figuren uit langs de stippellijnen.

Vorm met deze figuren een huiszwaluw. Plak
jouw vogel op een nieuw blad papier.



Meten  en  wegen
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Hoe zwaar is een huiszwaluw? Wat denk jij?
Ik denk dat een huiszwaluw even veel weegt als         suikerklontjes.

Oplossing
Een huiszwaluw weegt even veel als           suikerklontjes.
Deze klontjes wegen samen            gram, zoals de huiszwaluw. 
Antwoord
Een huiszwaluw weegt            gram. 

Vind jij dat zwaar als een steen of licht als een pluimpje?

Opdracht
Volg de stippellijnen 
Nu heb je een huiszwaluw op
ware grootte getekend!

Meet de huiszwaluw langs
deze lijnen

Van bek tot staart:          cm

Van vleugelpunt naar
vleugelpunt:            cm


