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help je ons? 
zoek het plaatje 

en plak op

ik ben een duif. 
je ziet me veel in een stad. 
daar vind ik brood  
en ook wel eens friet. 
soms eet ik uit je hand.

ik ben een gans. 
ik houd van gras. 
als het koud wordt,  
vlieg ik naar 
een warm land.

ik ben een eend. 
je ziet me vaak in een park. 
ik ben een man. 
dat zie je aan mijn kop. 
die is groen.

ik ben een mees. 
ik woon in een tuin,  
een park of een bos. 
ik ben maar klein. 
als het dag wordt, zing ik. 
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ik ben een zwaan. 
ik ben wit of zwart. 
mijn jong is grijs. 
kom niet bij mijn nest, 
dan jaag ik je weg. 

ik ben een meeuw. 
je ziet me bij het strand. 
ik speur over zee. 
op zoek naar een vis.

ik ben een haan. 
ik kraai als het licht 
wordt.  
een kip is mijn vrouw.

ik ben een uil. 
als de zon schijnt,  
zie je me niet. 
ik houd van de nacht. 
dan ga ik op jacht.

wie hoort waar?  
plak het plaatje op
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KNIP UIT
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ik tjilp

ik tok

ik gak

ik kraai

ik kras

ik koer
ik kwaak

ik krijs
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nu jij. wie zegt wat? schrijf maar op.  
kies uit: kwaak - tok - krijs - gak - tjilp - koer - kras - tok
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Leg aan Bit uit wat een vogel is.   
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blieb, blieb,  
ik ben Bit.  

ik weet niet wat een 
vogel is. 

een vogel is 

een vogel heeft 

een vogel kan 
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teken een mooie vogel voor Bit
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