
Natuur spelopdracht
De duinen: ga met de kinderen op zoek naar 
diersporen in de duinen zoals holen, keutels en 
knaag- of graafsporen van konijnen. 
Of sporen van andere dieren zoals reeën en 
vossen. De zoekkaart diersporen van Ark kan 
hierbij behulpzaam zijn.
 
Konijnen vangen (tikspel): laat zien wat helm-
gras is. Helmgras, belangrijk voor de vorming 
van duinen, wordt ook wel duingras genoemd. 
Kies een plek waar de kinderen vrij kunnen 
rennen. Wijs aan welk kind de vos is. De andere 
kinderen huppelen rond als konijnen en roepen 
“konijn, konijn, konijn!”. De vos rent achter de 
konijnen aan en roept “vos, vos, vos!”. Heeft de 
vos een konijn getikt, dan verandert het konijn 
in helmgras. Als helmgras staat een kind stil 
met gespreide benen, de armen boven het hoofd 
met de handen tegen elkaar en roept “helmgras, 
helmgras, helmgras!”. Een konijn mag onder 
de benen van het helmgras doorkruipen, dan 
mag het helmgras weer aan het spel meedoen 
als een konijn. De vos probeert zoveel mogelijk 
konijnen in helmgras te veranderen.

Leer het van de boswachter
In de duinen wonen veel konijnen omdat ze in het zand gemakkelijk kunnen 
graven. Ze wonen in groepen in een uitgegraven burcht onder de grond, met 
gangen, kamers en meerdere in- en uitgangen. In de schemering komen ze 
uit hun holletjes tevoorschijn. Met hun grote pupillen kunnen ze dan goed 
zien. Doordat hun ogen aan de zijkant van hun kop zitten kunnen konijnen 
gemakkelijk om zich heen kijken, maar hebben ze recht voor zich een blinde 
vlek waardoor ze dat stuk niet kunnen zien. Gelukkig kunnen ze ruiken wat 
vlak voor hun neus 
ligt. Konijnen eten 
gras en kruiden en 
knagen aan jonge 
struiken en bomen. 
Ze zijn altijd alert op 
natuurlijke vijanden 
zoals de buizerd, de 
bunzing en de vos.
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Kijk voor meer opdrachten op  
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