
Wij vertrekken!

Wat betekend migratie? Welke dieren 

doen aan migratie en waarom?
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Migreren 

betekent…

…het ‘verhuizen’ van diersoorten 

tijdens bepaalde tijden van het jaar.

De reden 

dat veel 

vogelsoorten 

migreren…

Door de 

klimaat-

verandering…

…zullen bijvoorbeeld de eenden in 

jouw achtertuin minder gaan 

migreren naar een warmere plek.

Dieren 

migreren niet 

alleen voor de 

temperatuur…

…maar ook bijvoorbeeld om meer 

eten en water te vinden.

Wat is migreren?
Maak de onderstaande zinnen 
compleet door een lijn te trekken 
naar het juiste blok.

…is om in de Winter in warmere 

gebieden zoals Afrika voedsel te 

vinden.

Safari School

Groep 3 – 5 

Wat heb je nodig?
pen of potlood, 



Los de rebus op!
Hieronder staat een rebus, los deze op en schijf de zin 
eronder!
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Op zoek 

naar warmte 

en voedsel.

Volgt het 

voedsel het 

hele jaar 

door.

Om te paren en 

eieren te 

leggen.

Waarom migreert dit dier?
Hieronder staan een gnoe, een ooievaar en een zalm. Al deze 
dieren hebben een andere reden om te migreren. Kies bij elk 
dier waarom ze migreren. Trek een lijn naar de juiste reden.
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W+   P=R E=J   +J W+  Z=O 

Antwoord: Waar woon jij?



Wat zou jij doen?
Weet jij waarom veel vogels migreren? Hieronder kun jij kiezen bij 
welk plaatje jij thuis zou blijven en bij welke je zou gaan 
‘verhuizen’. Kijk goed naar de plaatjes en schrijf op bij welk 
plaatje je thuis zou blijven als jij een vogel was en bij welke niet. 
Schrijf ook op waarom je dit zou doen.
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Als ik een vogel was dan zou ik in het eerste plaatje thuis blijven. Je kan zien dat 

het lekker warm is en er genoeg voedsel te vinden is. Je ziet namelijk een aantal 

insecten in het eerste plaatje die er in de tweede niet zijn. In het tweede plaatje 

is het ook erg koud, daar houden veel vogels niet van. Dus ik zou gaan verhuizen 

wanneer het koud wordt en ik geen eten meer kan vinden. Dat is te zien is in het 

tweede plaatje.


