
Natuur onderzoeksopdracht
Vogelnestjes: het broedseizoen voor vogels 
is tussen 15 maart en 15 juli, dan mag je 
broedende vogels of nestjes met jongen niet 
verstoren. Buiten het broedseizoen kun je 
naar verlaten vogelnesten en lege eier- 
schalen zoeken. Laat de nesten wel zitten, 
want deze worden vaak het jaar daarna 
opnieuw gebruikt. In de polder vind je 
nestjes in knotwilgen, tussen riet en in het 
hoge gras. Gebruik de aanwijzingen op de 
PLUS buitenkaartjes om nesten te kunnen 
vinden. De kinderen bekijken met welke 
materialen een nest gemaakt is en hoe het 
in elkaar zit.

Vervolgens maken de kinderen zelf een nestje 
met materialen die ze in de natuur vinden. 
Ze bedenken voor welke vogel het nestje is 
en wat een prettige, veilige, beschutte plek 
voor deze vogel is om het nestje te bouwen. 
Hoe groter de vogel, hoe groter het nest moet 
zijn. Bovendien moet het nestje stevig zijn, 
zodat de eitjes er niet uitvallen.

Leer het van de boswachter
Vogels kiezen zorgvuldig een plekje uit waar ze hun nestje bouwen. Zo maken 
weidevogels een nestje op de grond tussen het gras en bouwen watervogels 
een nest tussen het riet of op het water. Bosvogels maken meestal een nest 
van takken in een boom en holenbroeders zoals de specht hakken een holletje 
uit in de stam van een boom en gebruiken dit holletje als nest. Het kleinste 
vogeltje in Nederland is het goudhaantje (ca 9 cm). Hij maakt een klein 
komvormig nestje, bij voorkeur in een spar in een sparrenbos. Het nestje 
bekleedt hij van binnen met haren en 
veertjes, zodat het lekker zacht is. 
De grootste vogel van Nederland is 
de zeearend (max 92 cm, met een 
vleugelspanwijdte van max 244 cm). 
Deze roofvogel maakt een gigantisch 
nest bij voorkeur hoog in de kruin 
van een boom. Het nest kan wel 
3 meter breed zijn. Het nest van 
een roofvogel heet een horst.

Vogelnestjes

-
min.

Groep

3-8
30
min.

Begeleid: ja

Onderdeel van:

Nest maken in een boom.

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

PLUS buitenkaartjes: 
62. Bruine kiekendief  
64. Zeearend - 65. Grutto  
66. Torenvalk - 67. Ransuil 
69. Ooievaar - 70. Krakeend 
71. Kievit - 73. Grauwe gans 
75. Fazant - 78. Riet
79. Knotwilg - 85. Gras
 

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


Natuur onderzoeksopdracht
Grassoorten ontdekken: de kinderen onder- 
zoeken in de omgeving welke verschillende 
grassoorten ze kunnen ontdekken. Ze nemen 
van elke grassoort een halm mee naar de 
afgesproken centrale plek. Maak 3 vakken 
op de grond om de grassen te sorteren op 
bloeiwijze: aar, tros, pluim. Sorteer het gras 
binnen de vakken op soort. Hoeveel ver- 
schillende soorten gras zijn er gevonden? 
Op florakompas.nl kan opgezocht worden 
welke grassoorten gevonden zijn. De zaden 
in de aartjes kunnen eventueel meegenomen 
worden om in potjes te zaaien en zelf grassen 
te kweken.

Leer het van de boswachter
In Nederland hebben we ongeveer 140 verschillende grassoorten. Het groene 
gras op een grasland in de polder is meestal een combinatie van grassoorten. 
Voor een koeienweiland wordt voornamelijk het voedzame Engels raaigras 
gebruikt. Voor paarden zijn o.a. de grassen timothee, grote vossenstaart, 
roodzwenkgras en kropaar beter geschikt. Boeren zaaien akkers in met grassen 
zoals maïs, gerst en tarwe. De eetbare zaden van deze grassen noemen we 
graan. Als je graan maalt wordt het meel en kun je er brood van bakken.

De bloeiwijze van grassen heet een aartje. Daar groeien de zaden in. 
Er zijn 3 verschillende aartjes die kenmerkend zijn voor de grassoort: 
een aar, tros of pluim.

Grassoorten 
ontdekken

-
min.

Groep

5-8
30
min.

Onderdeel van:

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

PLUS buitenkaartjes: 
78. Riet 
85. Gras

Aar
Aartjes zitten 
zonder steeltje aan 
de hoofdstengel 
vast. Bijv. Engels 
raaigras, kruipertje 

Tros
Aartjes zitten 
compact bij 
elkaar. 
Bijv. reukgras

Pluim
Aartjes zitten 
met een steeltje 
aan vertakte 
zijstengels. 
Bijv. riet, 
pijpenstrootje

Mede mogelijk 
gemaakt door:

Materialen: internet
Begeleid: ja

https://florakompas.nl/category/191316/bloei
http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur onderzoeksopdracht
Snavel als gereedschap: de kinderen gaan 
op zoek naar vogels. Om de vogels beter te 
kunnen bekijken is het handig om verrekijkers 
mee te nemen. Als de kinderen een vogel 
zien, kijken ze goed naar de snavel. 
Ze overleggen met elkaar op welk soort 
gereedschap de snavel lijkt. Ze kijken ook 
naar het gedrag van de vogel. Kunnen ze 
erachter komen wat de vogel eet? 

Geef elk groepje gereedschap mee zoals 
een notenkraker, een schaar, een pincet, 
een theezeef, een tang, een lepel of Chinese 
eetstokjes. Laat onderzoeken met welk 
gereedschap je het beste eendenkroos 
uit het water vist, zaad open krijgt, een 
rijstkorrel (i.p.v. een insect) uit een gaatje 
of uit de bodem peutert, bessen plukt etc. 
Doe deze opdracht niet met echte diertjes. 

Leer het van de boswachter
Een snavel is de bek van een vogel. De snavel is het gereedschap van een 
vogel waarmee hij voedsel grijpt en eet. Een vogel die zaden eet heeft daarom 
een ander soort snavel nodig dan een vleesetende vogel. Bijvoorbeeld:
- Een roofvogel zoals een buizerd heeft een scherpe kromme haaksnavel 

waarmee hij een prooi kan verscheuren.
- Een zaadeter zoals een vink heeft een korte stompe kegelsnavel, stevig 

genoeg om zaad mee te kraken.
- De snavel van een insecteneter zoals de winterkoning heeft de vorm van een 

spitse smalle pincet waarmee hij insecten uit hun schuilplaats kan peuteren.
- Wanneer een vogel wormen of larven diep uit de bodem haalt, zoals een 

spreeuw, dan heeft hij een lange 
rechte snavel nodig.

- Watervogels zoals eenden die plank-
ton, eendenkroos en waterplanten 
eten, hebben een zeefsnavel om 
voedsel uit het water te slobberen.

- Vogels die vissen eten zoals een 
reiger hebben een dolksnavel om 
een vis uit het water op te duiken.

-
min.

Groep

5-8
45
min.

Materialen: per groepje een verrekijker, notenkraker, schaar, pincet, 
theezeef, tang, lepel, eetstokjes, rijstkorrels. / Begeleid: ja
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Onderdeel van:

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

PLUS buitenkaartjes: 
62. Bruine kiekendief 
64. Zeearend - 65. Grutto 
66. Torenvalk - 67. Ransuil 
69. Ooievaar - 70. Krakeend 
71. Kievit - 73. Grauwe gans 
75. Fazant

Snavel als 
gereedschap

Spreeuw.

Mede mogelijk 
gemaakt door:

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


Natuur doe-opdracht
Zalfjes maken: verzamel met de kinderen 
geneeskrachtige bladeren of bloemen van 
de smeerwortel, goudsbloem, weegbree, 
paardenbloem, berk of watermunt om een 
zalfje van te maken. 

De meest eenvoudige manier om zelf zalf te 
maken (onder toezicht van een volwassene):
1. Doe vaseline in een schaaltje en zet het 

schaaltje in een pannetje heet water 
(au-bain-marie), laat niet koken. Als de 
vaseline vloeibaar is haal je het schaaltje 
voorzichtig uit het hete water.

2. Knip de bladeren of bloemen klein, roer 
door de vloeibare vaseline en giet de 
vaseline in een zalfpotje met deksel. 

3. Als het afgekoeld is doe je het deksel op 
het zalfpotje.

Voor een krachtiger resultaat moet je een 
aantal keer de vaseline verwarmen, door- 
roeren en laten intrekken. Als je een ‘schone’ 
zalf wilt zonder blaadjes, kun je de blaadjes 
uit de vloeibare vaseline zeven.

Leer het van de boswachter
In de natuur vind je veel geneeskrachtige planten. Je kunt naar de drogisterij 
gaan voor een zalfje, maar het is zeker zo leuk om het zelf te maken. Je moet 
goed weten van welke planten je plukt, want er zijn ook giftige planten zoals 
vingerhoedskruid. Laat kinderen daarom alleen plukken onder toezicht van een 
volwassene. Soms gebruik je het blad van de plant voor het zalfje en soms de 
bloem. Enkele in de polder veelvoorkomende geneeskrachtige plantjes waar je 
zalf van kunt maken zijn:

1. Smeerwortel zalf: een wondermiddel bij blauwe plekken, spierpijn, zwellingen en  
botbreuken. Alleen op de dichte huid smeren, niet in wondjes.

2. Goudsbloem zalf: werkt helend bij schaafwondjes.
3. Weegbree zalf: werkt verzachtend bij insectenbeten en brandnetelprikken.
4. Paardenbloem zalf: helpt bij een schrale huid en hielkloven.
5. Berkenblad zalf: helpt bij huiduitslag.
6. Watermunt zalf: houdt muggen op afstand.

Zalfjes maken

-
min.

Groep

5-8
30
min.

Materialen: vaseline, schaaltje, pan met water,  
warmtebron, zalfpotje. / Begeleid: ja

Onderdeel van:

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

PLUS buitenkaartjes: 
77. Watermunt 
80. Paardenbloem 
83. Berk

1. Smeerwortel
(blad) 

2. Goudsbloem 
 (bloem)

3. Weegbree
(blad) 

4. Paardenbloem
(blad en bloem)

5. Berk
(blad) 

6. Watermunt
(blad) 

Mede mogelijk 
gemaakt door:

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


Natuur inlevingsopdracht
Polder poep: laat het tekenfilmpje zien: 
‘Over een kleine mol die wil weten wie 
er op zijn kop heeft gepoept’ van Werner 
Holzwarth. Als je het prentenboek hebt kun 
je het verhaal ook zelf voorlezen.

Maak een wandeling met de kinderen door 
een polder om poep te zoeken van dieren. 
Bijvoorbeeld een koeienvlaai, paardenvijg, 
geitendropjes, vogelflats, konijnenkeutels 
of ganzenpoep. Ze mogen de poep wel 
bekijken, maar niet aanraken. Weten de 
kinderen van welk dier de poep is?

Welke diertjes zie je op een koeienvlaai of 
paardenvijg? Op de poep plaat van Ark zie je 
wat je allemaal kunt tegenkomen.

Leer het van de boswachter
Alle dieren poepen en bij elke diersoort ziet de poep er anders uit. Poep van de 
groene specht lijkt bijvoorbeeld op een witte sigarettenpeuk. Als je goed kijkt 
zie je daar glimmende keverschildjes in, van de kevers die de groene specht 
gegeten heeft. Een vossendrol is ook heel herkenbaar. Deze poep ligt meestal 
op een verhoging om het territorium van de vos aan te geven, kenmerkend is 
een langwerpig puntje aan de achterkant van de drol. Als de vos bessen heeft 
gezeten zie je die in de drol zitten. Een verse koeienvlaai lijkt vies, maar is 
een lekkernij voor o.a. vliegen, mestkevers, vlinders, slakken, duizendpoten 
en wormen. En op die dieren komen weer rovers af zoals wespen, mieren, 
libellen, vogels en egels. 
Mestkevers kun je een flinke 
bal zien rollen van de poep, 
die ze achterstevoren met hun 
achterpoten naar een gat in de 
grond duwen. Dan leggen ze 
er eitjes bij en gooien ze het 
gat dicht. De mest is voedsel 
voor de mestkeverlarven die 
uit de eitjes komen.

Polder poep

-
min.

Groep

1-5
40
min.

Materialen: prentenboek, poep plaat
Begeleid: ja

Roodschildveldmestkever.
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Onderdeel van:

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

PLUS buitenkaartjes: 
61. Bruine kikker - 62. Bruine  
kiekendief - 63. Haas - 64. Zeearend 
65. Grutto - 66. Torenvalk 
67. Ransuil - 68. Otter - 69. Ooievaar 
70. Krakeend - 71. Kievit 
72. Hermelijn - 73. Grauwe gans 
74. Veldmuis 75. Fazant
117. poep zoeken
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Mede mogelijk 
gemaakt door:

https://www.youtube.com/watch?v=VuLMT0RSFhE
https://webwinkel.ark.eu/producten/schoolplaten-tekeningen/sleutelrol-poep
http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html

