
Leer het van de boswachter
In de natuur is veel te tellen, bijvoorbeeld poten: Een spin 
heeft altijd 8 poten, insecten hebben 6 poten, konijnen 4 
poten, vogels 2 poten. Slangen hebben geen poten. Rupsen 
lijken 16 poten te hebben, een rups heeft echter maar 6 
echte poten, de overige 10 (propoten) kan hij intrekken. Een 
jonge duizendpoot heeft 14 poten. De volwassen duizendpo-
ten die je in Nederland in je achtertuin kunt vinden hebben 
zo’n 30 tot 42 poten. Dat is heel veel, maar geen duizend.

Snakes and 
ladders

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

Voorbeeld spel snakes and ladders.

Engels opdracht
Oefen met Engels door een alternatieve versie van het spel 
snakes and ladders te spelen. Teken met stoepkrijt een 
vierkant met 5x5=25 vakjes op de stoep en de nummers 
van 1 t/m 25 erin. Het spel speel je met een dobbelsteen, 
elke speler heeft een voorwerp (bv een steen) waarmee hij 
van 1 naar 25 probeert te komen. Teken enkele slangen 
(bijvoorbeeld tussen 10 en 2), en trappen (bijvoorbeeld 
tussen 4 en 8). Bij een slang moet je terug en bij een trap 
mag je vooruit. Op elk vakje waar je terecht komt krijg 
je een telopdracht in het Engels: bedenk de (uitvoerba-
re) telopdrachten vooraf samen met de kinderen om met 
Engels te oefenen en schrijf ze op. 
Bijvoorbeeld: 
op vakje 6 ‘Count six flowers’, 
op vakje 8 ‘Count the 8 legs of a spider’, 
op vakje 13 ‘Touch 13 green leaves’, 
op vakje 23 ‘Pick 23 blades of grass’. Etc. 
Speel het spel en laat de natuur-telopdrachten echt uit-
voeren, de kinderen zoeken dus 6 bloemen,  waarbij hard-
op in het Engels wordt geteld. Wie het eerst op vakje 25 
komt heeft gewonnen.

Materialen: stoepkrijt, dobbelsteen, 
stenen, pen en papier
Begeleid: Ja
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Groep
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http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

