
Natuur onderzoeksopdracht
Mol kasteel: ga naar een grasveld waar je 
molshopen hebt gezien, in een park, op een 
trapveldje, of weiland in de buurt. Leg uit 
hoe het gangenstelsel en de kamers er onder 
de grond uitzien. Leg het uit als een groot 
ondergronds kasteel. De kinderen maken het 
kasteel boven de grond na met ‘gangen’ van 
takjes en bladeren tussen de molshopen. 
Ze maken ook een slaapnest en voorraad-
kelder op de grond.

Daarna zoeken de kinderen buiten het 
kasteel, beestjes in de grond, voor in de 
voorraadkelder. Door met de voeten te 
trappelen of met de handen op het gras te 
trommelen komen er regenwormen naar 
boven. Graaf voorzichtig met de vingers in 
de bodem om andere beestjes te vinden die 
een mol eet. Bijvoorbeeld larven en slakken. 
Misschien vinden ze ook wel slakkeneitjes.

Leer het van de boswachter
Op een grasveld zie je soms een heleboel molshopen. Molshopen ontstaan 
doordat een mol onder de grond gangen graaft met zijn grote graafhanden. 
De uitgegraven grond duwt hij naar buiten. Onder de grond zijn de molshopen 
met elkaar verbonden door een gangenstelsel met een lengte tot wel 60 meter. 
In de gangen gaat de mol op jacht naar regenwormen, larven, duizendpoten, 
naaktslakken en insecten. Een mol kan niet goed zien, maar hij kan wel heel 
goed voelen met zijn gevoelige snorharen, neus en staartje. In de centrale 
ruimte, ca 50 cm onder de grootste molshoop, bevindt zich een slaapnest, met 
een lekker zacht bedje van dorre bladeren. Er zijn voorraadkelders waar de mol 
in de winter een voorraadje regen-
wormen bewaart. Regenwormen 
vluchten zo snel mogelijk naar 
boven zodra ze trillingen in de 
bodem voelen en vermoeden dat 
er een mol in aantocht is. Daarom 
komen ze naar boven als het 
regent of als een hongerige vogel 
op het gras trappelt.

Mol kasteel

-
min.

Groep

1-6
30
min.

Materialen: molshopen, takjes en bladeren
Begeleid: ja

Onderdeel van:

Regenworm.

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
7. Regenworm 
13. Naaktslak
 

Mede mogelijk 
gemaakt door:

http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur onderzoeksopdracht
Buurtvogels: maak een wandeling door de 
buurt. De kinderen gaan op zoek naar de 
vogels waarvan ze een PLUS buitenkaartje 
hebben. Lees de omschrijving op het kaartje 
om de vogels gemakkelijker te kunnen vinden. 
Waar vind je een fuut en een meerkoet? 
Waar moet je kijken om een ekster te zien? 
Als de kinderen een vogel gevonden hebben, 
bestuderen ze de vogel goed en onderzoeken 
ze de zaken die op het kaartje beschreven 
staan.

Welke vogels wonen er nog meer in de 
buurt? Elk kind kijkt een tijdje naar een 
vogel, waar is hij mee bezig? Ze proberen op 
die manier een leuk weetje over hun vogel 
te ontdekken. Vervolgens maken ze zelf een 
extra PLUS Buitenkaartje over hun buurtvogel 
waarop ze het zelf ontdekte weetje schrijven. 
Op www.welkevogelisdit.nl kunnen ze  
ontdekken wat voor vogel het is.

Leer het van de boswachter
Wanneer je een klein zandkleurig vogeltje ziet met zijn staartje recht omhoog, 
dan is het vast een winterkoninkje. Het winterkoninkje komt het hele jaar 
in Nederland voor. Je vindt ze niet alleen in natuurgebieden, maar ook in 
steden. Als er tenminste voldoende lage struiken en planten aanwezig zijn 
waar ze insecten, rupsen en spinnen kunnen vinden. Het mannetje is een 
echte vrouwenversierder. In het voorjaar kan hij 3 vrouwtjes tegelijk aan het 
broeden hebben. Daarna heeft hij het druk, want hij zorgt voor al zijn 
nakomelingen. Winterkoninkjes blijven in de winter in Nederland, maar 
kunnen niet goed tegen 
kou. Ze kruipen dan dicht 
tegen elkaar aan op een 
beschut plekje. In de 
winter, als er nauwelijks 
insecten te vinden zijn, eet 
het winterkoninkje bessen 
en zaden.

Buurtvogels

-
min.

Groep

5-8
45
min.

Materialen: PLUS buitenkaartjes, stevig papier, internet 
Begeleid: ja

Fuut.

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
2. Fuut - 4. Mus - 5. Meerkoet  
8. Spreeuw - 11. Kokmeeuw
12. Halsbandparkiet
14. Ekster 
15. Knobbelzwaan

Mede mogelijk 
gemaakt door:

http://www.welkevogelisdit.nl
http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur onderzoeksopdracht
Zaad oogsten: ga met de kinderen op pad 
om wilde zaden te oogsten (uiteraard niet uit 
tuinen). Eerst kiezen ze een plant die ze mooi 
vinden. Ze onderzoeken waar de zaden zitten en 
hoe de zaden worden verspreid. Door dieren, de 
wind, water of op een andere manier? Ze nemen 
enkele zaden mee, maar alleen als er heel veel 
zijn. Maak eventueel een foto van de bloem van 
de plant om straks de naam op te kunnen 
zoeken, bijvoorbeeld op www.florakompas.nl 

Droog de zaadjes 3 tot 6 dagen aan de lucht, 
bijvoorbeeld uitgespreid op een krant. Terwijl de 
zaadjes drogen kunnen de kinderen zaadzakjes 
maken om de gedroogde zaden in te bewaren: 
Knip het sjabloon uit. Schrijf de naam van de 
plant op het zakje en maak een mooie tekening 
op de voorkant. Vouw de voorkant en de plak-
strips naar voren. Plak de strips vast tegen de 
binnenkant van de voorkant. Als de zaden droog 
zijn kunnen ze in de zakjes. In het voorjaar 
kunnen de kinderen de zaden zaaien.

Leer het van de boswachter
Alle bomen en planten maken zaden. Uit elk zaadje kan weer een hele nieu-
we boom of plant groeien. Bijna alle bomen en planten (behalve naaldbomen) 
hebben bloemen. Na bestuiving en bevruchting groeien uit de bloemen zaden. 
Er zijn verschillende manieren waarop het zaad verspreid kan worden. 
Bij de reuzenbalsemien wordt het zaad weggeschoten als je een rijpe zaad-
doos aanraakt. De zaadjes van een paardenbloem worden weggeblazen, ze 
zweven weg op de wind aan kleine parapluutjes. Bij een gele lis kunnen de 
zaden drijven en door 
water naar een andere 
plek worden gebracht. 
Een sneeuwbes krijgt 
bessen. Als een vogel 
een bes eet, dan poept 
hij de pitjes er op een 
andere plek weer uit. 
Daar kan dan een 
nieuwe bessenstruik 
groeien.

Zaad oogsten

-
min.

Groep

5-8
60
min.

Materialen: bakjes om zaden te verzamelen, krant, papier met 
sjabloon, schaar, plakstift, kleurpotloden. / Begeleid: ja
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Gedroogd zaad klaar om in te zaaien.

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
16. Klimop
20. Vlinderstruik
23. Sneeuwbes 
24. Eenstijlige meidoorn
25. Veldgerst 

Mede mogelijk 
gemaakt door:

http://www.florakompas.nl
http://www.staatsbosbeheer.nl/-/media/27-thema/tuinopdrachten/zaad-oogsten-sjabloon-zaadzakjes.pdf
http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur doe-opdracht
Egel schuilplek: onderzoek met de kinderen 
wat een geschikte plek voor een egel 
zou kunnen zijn om te schuilen of te 
overwinteren. Verzamel met elkaar zoveel 
mogelijk herfstbladeren en maak een flinke 
stapel op de beschutte plek in een hoekje 
of onder de struiken. Kies een plek waar 
de stapel bladeren kan blijven liggen en 
waar de egel niet gestoord wordt tijdens zijn 
winterslaap. Plaats er eventueel een bord bij 
met een egel erop geschilderd. En nu maar 
hopen dat er ook echt een egel komt logeren!

Egels knutselen: gebruik een dennenappel of 
bolster van een kastanje als lijfje met stekels 
en klei er een snuitje aan. Of pak een vel 
papier, teken een snuitje en laat gedroogde 
herfstbladeren opplakken als stekels.

Leer het van de boswachter
Egels wonen in bossen, maar ook in de stad, in parken en tuinen als er 
voldoende groen en schuilplaatsen te vinden zijn. Overdag verschuilen egels 
zich onder struiken, takkenbossen of in verlaten konijnenholen. ’s Avonds gaan 
ze op pad, op zoek naar kevers, rupsen, regenwormen, oorwurmen, slakken, 
eieren of bessen. Slakken eten ze met huisje en al op. Egels kunnen heel goed 
ruiken. Ze hebben zelfs een zesde zintuig: het Orgaan van Jacobson, dat 
tussen het gehemelte en de neusholte ligt. Het helpt de egel de geur van 
prooien te herkennen. Als de egel een prooi ruikt krijgt hij schuimend speeksel 
in zijn bek. De geur gaat in het speeksel dat hij met zijn tong naar het Orgaan 
van Jacobson brengt, waarna hij weet welk prooi in de buurt is. Bij gevaar 
rollen egels zich op als een bal en 
zetten ze hun stekels overeind. In 
de winter, ongeveer van november 
tot april, gaan egels in winterslaap. 
Ze maken een winternest op een 
beschutte plek in de grond, in een 
schuurtje, onder een takkenberg of 
onder een grote hoop bladeren. En 
daar slapen ze dan de hele winter.

Egel schuilplek

-
min.

Groep

1-4
45
min.

Materialen: herfstbladeren, dennenappels, 
bolsters, klei, papier. / Begeleid: ja

Egel van bolster van een kastanje.

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
1. Egel

Mede mogelijk 
gemaakt door:

http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur inlevingsopdracht
Piep de muis: knip voor elk kind een langwerpig 
stukje spons ter grootte van een muis (10 cm). 
Rijg een kraal aan een koordje (20 cm) en leg er 
een knoopje in. De kraal wordt het neusje van 
de muis, het koordje wordt het staartje. Trek met 
een naald het koordje van voor tot achter door de 
spons, zodat de neus voor zit en het staartje van 
ca 10 cm aan de achterkant. De kraal moet groot 
genoeg zijn, zodat je hem niet door de spons 
kunt trekken.

De kinderen zitten in een kring op de grond  
en maken zich zo klein als een muis. Help de 
kinderen zich voor te stellen dat ze zelf een 
muisje zijn. Hun neus is een puntig snuitje, ze 
hebben grote oren op hun kopje. Hun armen 
en benen worden pootjes en ze hebben een 
lange staart en een zachte vacht. De kinderen 
verkennen de omgeving als een echte muis, 
al snuffelend en piepend. Is er eten te vinden, 
zoals kruimels? Die mogen ze uiteraard niet echt 
opeten. Laat ze vervolgens met hun sponsmuisje 
ontdekken door welke kleine gaatjes een 
muisje kan kruipen. Aan het staartje kun je 
het sponsmuisje weer uit een gaatje trekken.

Leer het van de boswachter
Muizen zijn knaagdieren. In Nederland zijn er verschillende soorten muizen. 
We hebben huismuizen, dwergmuizen, bosmuizen, woelmuizen en slaap- 
muizen. Spitsmuizen en vleermuizen zijn geen muizen, omdat het geen 
knaagdieren maar insecteneters zijn. Huismuizen wonen meestal in de buurt 
van mensen. In de winter als het kouder wordt, komen ze de huizen binnen 
om een warm plekje te zoeken. Ze kunnen zich heel dun maken en kruipen 
door de kleinste gaatjes. Muizen eten alles wat ze maar kunnen vinden: het 
liefst eten ze graan, zaden, noten, wortels, maar ze eten ook insecten en 
wormen. En als ze honger hebben eten ze zelfs papier of zeep. We kunnen 
muizen horen piepen. Mannetjes 
muizen schijnen ook heel mooi 
te kunnen zingen, met geluiden 
die mensen niet kunnen horen. 
Hun muziek is vergelijkbaar met 
het fluiten van vogels. Muisjes 
zijn nieuwsgierig, ze houden 
van rennen, springen en 
klimmen en gaan graag op 
onderzoek uit.

Piep de muis

20
min.

Groep

1-4
15
min.

Materialen: sponzen, koordjes, kralen, naald
Begeleid: ja

Rosse woelmuis, leeft in het bos.
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Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
6. Huismuis

Mede mogelijk 
gemaakt door:

http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html

