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de zwerm = een zwerm vogels is een groep vogels in 
de lucht; ze vliegen samen
de school = een school vissen is een groep vissen in 
het water; ze zwemmen samen
de kudde = een kudde is een groep dieren op het land; 
ze grazen samen

LEERKRACHT 
Nadat je even door het raam naar buiten hebt gekeken, 
omhoog naar de lucht, draai je je weer om naar de 
klas. Nou, jammer. Ik zie geen vogels in de lucht. Ik 
kijk graag naar vogels, vooral naar een zwerm. Een 
zwerm vogels is een groep vogels in de lucht; ze 
vliegen samen. Ganzen bijvoorbeeld. Kijk, hier zie je 
een zwerm vogels (aanwijzen). Het is een groep vogels 
die samen vliegt. Dat noem je een zwerm. Een zwerm 
ganzen, dat vind ik altijd mooi.

En dit is een school vissen (aanwijzen). Een school 
vissen is een groep vissen in het water; ze zwemmen 
samen. Een school vissen, dat zijn vissen die samen 
zwemmen, in een groep. De vissen horen bij elkaar, 
het is een school. Grappig woord, hè. 

Aanwijzen op het woordweb.

voorbewerken en semantiseren

Hier zie je een kudde (aanwijzen). Een kudde is een 
groep dieren op het land; ze grazen samen. Dit is een 
kudde schapen, ze zijn gras aan het eten. De schapen 
blijven bij elkaar in de kudde om samen te grazen.

Dus: een zwerm vogels is een groep vogels in de lucht 
(aanwijzen); ze vliegen samen. Een school vissen is een 
groep vissen in het water; (aanwijzen) ze zwemmen 
samen. En een kudde is een groep dieren op het land 
(aanwijzen); deze schapen grazen samen.
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LEERLINGEN 
Klassikaal
     Zie je weleens een zwerm vogels in de lucht? 
Vliegen de vogels door elkaar heen of naast elkaar? 
Waarom zouden ze zo vliegen?  
- Vogels zijn bij elkaar in een zwerm, vissen zwemmen 
samen, in een school en dieren zoals schapen leven in 
een kudde? Waarom blijven ze bij elkaar?
(bv. ze kunnen elkaar helpen, tegen een ander dier 
vechten als het moet, etc. Ook mensen leven in een 
groep om veilig te zijn.)

Voorlezen 
     Schapenstreken van Linda van Putten. 

Tekenopdracht 
     Geef alle kinderen een groot vel papier en elk 
groepje een stapel tijdschriften met dieren erin (bv. 
Taptoe, Okki, Panda Magazine, National Geographic, 
Hart voor Dieren). Elk van de kinderen mag een eigen 
zwerm, school of kudde maken door plaatjes van 
dezelfde dieren uit te knippen en er een achtergrond 
bij te tekenen. Bovenaan schrijft hij/zij het gekozen 
doelwoord.  

Gecijferdheidopdracht
     Laat op het digibord een afbeelding zien van 
een zwerm, bijvoorbeeld van een zwerm ganzen. 
Tel samen met de kinderen hoeveel vogels het zijn. 
Doe daarna hetzelfde voor een school vissen en een 
(kleine) kudde schapen.
- Hoeveel ganzen vliegen er in de zwerm? Tel maar 
mee: 1, 2, etc. Het is dus een zwerm van 8 ganzen! 
(etc.)
 

In duo’s 
     Welke dieren leven allemaal in een kudde? Zie jij 
weleens een kudde dieren? (ja, bv. schapen in de wei, 
of koeien) 
- Welke dieren leven juist niet in een kudde? Probeer 
twee soorten dieren te bedenken die niet in een kudde 
leven. Waarom leven die dieren niet in een kudde?
(bv. kat, cavia)

Geletterdheidopdracht 
     Schrijf een woord uit het cluster groot op een vel 
papier. Knip dit vel papier in stukken met op elk stuk 
één letter en hussel ze door elkaar. Laat de kinderen in 
groepjes (van maximaal vier) de woorden weer heel 
maken door de letters in de juiste volgorde te leggen. 
Om het lastiger te maken kun je de letters van twee 
of meer woorden door elkaar husselen en de kinderen 
opdracht geven daar de oorspronkelijke woorden van 
te maken.

Spelletje 
     Laat op [GA] plaatjes zien van allerlei dieren (of 
maak er een PowerPoint-presentatie van): schapen, 
zalmen, spreeuwen, paarden, bijen, leeuwen, 
olifanten, haringen, vlinders, koeien, clownsvissen. De 
kinderen schrijven voor zichzelf op of het dier tot een 
kudde, een school of een zwerm behoort (eventueel 
afgekort tot de eerste letter; ze noteren in dat geval 
dus k, s of z). Voor de klassikale bespreking laat je de 
plaatjes opnieuw zien.
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