
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

