
Natuur taalopdracht
Natuurgedicht: vraag de kinderen een 
plekje bij de sloot te zoeken, waar ze een 
tijdje alleen gaan zitten en om zich heen 
kijken. Als je rustig aan de waterkant zit, zie 
je van alles gebeuren. Een reiger die een visje 
vangt of een libel die als een helikopter over 
het water scheert. Twee waterjuffers die aan 
elkaar vastzitten (in de vorm van een hartje) 
om te paren. Insecten die als schaatsenrijders 
over het wateroppervlakte schaatsen. 
Laat de kinderen een kort rijmpje of gedichtje 
schrijven over wat ze zien. 

Leer het van de boswachter
Een sloot is een fijne plek voor een blauwe reiger. Op zijn lange poten 
staat hij urenlang rustig te wachten in het ondiepe water, vaak op 1 poot. 
Regelmatig zwemt er vanzelf een lekkere vis of kikker voorbij. Dan slaat hij 
pijlsnel toe. Met zijn dolksnavel hapt hij de vis uit het water en slikt hem in 
zijn geheel door. Als de veren op zijn borst daarbij vies worden, plakt hij er 
poeder op. Een reiger heeft daarvoor speciale donsveertjes op zijn buik, die 
als poeder uit elkaar vallen. Het gedroogde vuil kamt hij uit zijn veren met de 
middelste teennagel van zijn poot. Wat je ziet in de natuur kan inspireren om 
er een gedicht of rijmpje van te maken:

Op hoge poten in ondiep water
Vertraagd, in slow motion, alle tijd
Geen haast, ook al wordt het later
Hij had al een kikker als ontbijt Pijlsnel als een dolksteek, in het water, plons

Een natte zwiep, visje hap slik dood
Borstveren vies, geen nood, poederdons
Op zijn gemak uitkammen op 1 poot

 Natuurgedicht

-
min.

Groep

4-8
30
min.

Materialen: papier en pen
Begeleid: ja

Onderdeel van:

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

PLUS buitenkaartjes: 
121. Blauwe reiger 
122. t/m 145. Buiten in de 
sloot

Mede mogelijk 
gemaakt door:

Parende libellen.

De blauwe reiger

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

