
  

Vroege vogels in de klas 
De boomkikker 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Menno Bentveld van Vroege Vogels gaat 
langs bij boomkikker-expert Kees 
Marijnissen. Hij komt van alles te weten 
over de boomkikker én hij komt erachter 
waar je de boomkikkers het beste kunt 
spotten. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Dieren, natuur, boomkikkers, amfibieën  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 30 en 31.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl 
staan nog meer video’s uit dit 
programma, zoals: ‘Nachtvlinders’. 
 
Antwoorden 
1 B 2a Ze zitten soms ook in de bomen. b 
Mensen zijn te klein om ze daar te kunnen 
bekijken. 3 De zuignapjes aan hun vingers 
en tenen. 4a Normaal lichtgroen. b Ze 
kunnen hun kleur aanpassen aan de 
omgeving. 5a Waarschijnlijk ter 
beveiliging. b Er zijn geen predatoren die 
specifiek jacht maken op de boomkikkers. 
6a Omdat de boomkikkers ’s avonds pas 
kwaken. b Om de vrouwtjes het water in 
te lokken. 7a De kwaakblaas. b Die zit 
gevuld met lucht. c Het zorgt ervoor dat 
er hard kan worden gekwaakt. 8 Gladde, 
ruwe, één, twee. 

Kijkvragen 
1 Waar begin je meestal met zoeken als je 
een boomkikker zoekt?  
A In de bomen 
B Tussen de bramen 
C In de sloot 
D Op de grond 
 
2a Hoe komen boomkikkers aan hun naam? 
b Waarom wordt er in bomen weinig naar 
ze gezocht? 
 
3 Wat zorgt ervoor dat boomkikkers zo 
goed kunnen klimmen? 
 
4a Welke kleur hebben boomkikkers? 
b Kunnen ze zich camoufleren? Hoe? 
 
5a Waarom gaan boomkikkers vaak tussen 
de stekels zitten?  
b Uit wat blijkt dat hun doel slaagt? 
 
6a Waarom horen ze de boomkikkers in 
eerste instantie niet?  
b Wat is de functie van het gekwaak? 
 
7a Hoe noem je de grote bel onder de kin 
(zie afbeelding)?  
b Wat zit er in deze bel?  
c Waar zorgt deze bel voor? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
8 Sommige dieren worden met elkaar 
verward, zoals de kikker en de pad en de 
kameel en de dromedaris. Vul in: 
Een kikker heeft een ruwe/gladde huid, een 
pad een ruwe/gladde. 
Een dromedaris heeft één/twee bult(en), 
een kameel heeft er één/twee. 
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