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Opdracht
Kleur de maanden als volgt:

Groen: De zwaluw overwintert 
Rood:  De zwaluw trekt 
Blauw: De zwaluw bouwt/herstelt zijn nest 
Geel:   De zwaluw broedt en brengt zijn   

jongen groot 

Welke gevaren komt de huiszwaluw op
zijn tocht tegen?
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Zwaluwen op school, een project van Regionaal Landschap Schelde-Durme, vzw Durme en de provincie Oost-Vlaanderen

Wat  eten  we  vandaag?
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Zwaluwen op school, een project van Regionaal Landschap Schelde-Durme, vzw Durme en de provincie Oost-Vlaanderen

Welkom  in  de  warme  landen!
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Zwaluwen op school, een project van Regionaal Landschap Schelde-Durme, vzw Durme en de provincie Oost-Vlaanderen

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

Hallo!  Is  er  iemand  thuis?
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Zwaluwen op school, een project van Regionaal Landschap Schelde-Durme, vzw Durme en de provincie Oost-Vlaanderen

Een  verre  reis
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Opdracht
Volg de huiszwaluw op zijn route: België, Frankrijk, Spanje, Marokko, Algerije,

Mauretanië, Mali, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Nigeria.

Denkvraag
Volgt de huiszwaluw de

kortste route?  
Ja / Neen
Waarom?

Wat betekent afstand in vogelvlucht?
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