Startactiviteit
met alle kinderen
tegelijk:
Hebben jullie wel eens een rups horen
poepen? Nee, dan moeten jullie nu heel stil
zijn en goed luisteren.
Sssst ……………….
Dit kun je buiten in de natuur ook soms
horen, vooral als er heel veel rupsen in de
eikenboom zitten, de blaadjes opeten en
daarna met z’n allen poepen.
met z’n allen poepen!

Poepenspeurtocht
Opdracht 1
Lees eerst met behulp van een
(groot)ouder de tekst op de
achterkant van de poepenkaart
over poepen en braakballen.
Lees daarna de opdrachten
beginnend met opdracht 1.
Teken in het eerste vakje op je
poepenkaart een heleboel
rupsenpoepjes van een
ligusterpijlstaart, een grote nachtvlinder.
Deze poep is zo klein als een peperkorreltje,
kijk maar in het doosje bij opdracht 1.

Ligusterpijlstaart vlinder, rups en de poep

Zo ga je nu in willekeurige volgorde langs de
andere 15 opdrachten. Kijk bij welke tafel met
een opdracht niet zo veel kinderen tegelijk staan,
lees de opdracht (voor) en vul jouw poepenkaart in.
Is je poepenkaart vol dan wacht er een beloning.
Soms moet je wat tekenen of schrijven. Lukt je dat nog niet goed, dan plak je een
tekening of een letter die er los naast ligt op je poepenkaart of je (groot)ouders
helpen je wel.
Aan de slag!

Opdracht 2

De vos en marterachtigen als wezel en hermelijn maken poepen met een
puntje aan het uiteinde. Dat kunnen ze doordat ze de bilspieren op het laatst
samenknijpen. De poepen zien er ook vaak gedraaid uit.
Bekijk het doosje met de poepen van een wezel, hermelijn en vos op een rijtje, deze
hebben allemaal een puntje, maar zijn niet allemaal even groot. De poep van de
wezel is het kleinst, die van de vos het grootst.
Teken in het vakje de poep van de vos na, deze heeft niet alleen een puntje,
maar is ook wat gedraaid en er zitten haren in van een muis. Kun je dat ook
tekenen?

Opdracht 3
Een steenmarter
behoort ook tot de
marterachtigen. Ze
knagen graag aan
kabels waar een
lekker geurig stofje
(weekmaker) in zit. Maar ze eten
liever dieren en bessen. De poepen
met een geurtje leggen ze overal
neer, liefst op een verhoging, zoals
hier op een koeienflats, om aan te geven: ‘hier woon
ik’. De poep ziet er meestal uit als een krakeling, is
groter dan de poep van de wezel, maar kleiner dan die
van de vos.
Ruik maar eens of deze stinkt en teken een krakeling.

Opdracht 4
Een bunzing legt zijn poep in een ondiep kuiltje
en de poep is rechter dan die van de
steenmarter.
De bunzing geeft een stinkende geur af, ook zijn
poep ruikt want hij/zij eet graag andere dieren.
Stinkt het echt?
Hiernaast zie je een tekening van de bunzing.
Let eens op de kleuren van de kop.
Zoek het juiste kleurkrijtje uit het bakje
en kleur de kop op je kaart in.

verse en oude poep
poeppoep

Opdracht 5
De das is een groot roofdier dat overdag
slaapt en ‘s nachts actief is. De das is de
enige die de poep in diepe kuiltjes legt, dus
op een wc in de natuur, zoals hieronder te
zien op de foto, in het maïsveld. Het kuiltje
wordt ook wel ‘latrine’ genoemd.
Kun jij in de poep in het doosje zien wat deze das heeft gegeten? Teken het
of schrijf de namen van het voedsel op.

Opdracht 6
Muizenkeutels vind je ook wel eens
in huis of in de schuur, vooral als je
er zaad voor vogels in een zak bewaart. De huismuis
lust graag vogelzaad en knaagt de zak kapot. In de
poep van de huismuis vind je dus restjes zaad.
Een spítsmuis, die in je tuin kan leven, eet insecten,
dus in die poep zitten resten insectenschildjes.
Bekijk de huismuis en spitsmuis goed, wat is het verschil in snuit?

Opdracht 7
Vleermuizen zijn zoogdieren die kunnen vliegen.
Hun keutels lijken op die van de spitsmuis, maar
zijn iets groter. Vleermuizen overwinteren soms
op zolder en dan kun je er ook hun keutels
vinden.
Vleermuizen hebben allemaal leuke namen;
hoe zou jij deze vleermuis noemen?

Opdracht 8

Heb jij deze keutels wel eens in het gras zien liggen? Het zijn keutels van een konijn
en een haas en ze lijken op elkaar, beiden eten namelijk planten. Wist je dat ze de
uitgepoepte keutels vaak nóg een keer opeten omdat daar nog een restje eiwitten in
zit? Van eiwitten groeien ze goed en dat wéten ze!
Wie heeft de kleinste keutels, de haas (A) of het konijn (B)?

Opdracht 9

Langs het water leven de bever, de beverrat en de muskusrat. De bever heeft een
platte staart. De beverrat heeft, net zoals de veel kleinere muskusrat, een ronde
staart. Ook de keutels zien er verschillend uit. De bever eet graag hout van
boomstammen en de beverrat eet planten langs de oever. De muskusrat heeft kleine
poepjes, (hier niet te zien) net zo klein als die van ratten. De muskusrat eet planten
en waterdieren.
Welke keutel is van de bever, keutel A of B en waar lijkt het op?

Opdracht 10
Als dieren vlees eten dan stinkt hun poep. Maar paarden eten alleen planten en de
mooie drollen op hun grote hopen drogen snel op. Ruik maar eens aan de poep.
Stinkt het? Ja of nee invullen.
Durf je er met een stokje in te peuteren om te kijken of je inderdaad
plantenresten ziet? Wat zie je?
Op de foto zie je dat op de paardenpoep mestnestzwammetjes groeien. De
zwammetjes halen voedsel uit de poep om te groeien.

Opdracht 11
Hoe kunnen we het verschil zien tussen een poep van
een vogel of van een klein ander dier?
Je ziet vast wel eens vogelpoep op straat liggen. Als die
wit is dan is dat plas van de vogel. Als de poep
gedeeltelijk wit en gedeeltelijk donker is, dan is dat plas
én poep. Dat komt omdat een vogel maar één uitgang
heeft waar poep en plas tegelijk uitkomen.
Welke van deze poepen in het doosje is van een
vogel, A of B?

Opdracht 12

Hoe zien we nu of iets een poep
is of een braakbal?
Braakballen zijn aan één en
soms aan twéé uiteinden
stomper en er zitten nietverteerde resten in, zoals
botjes, haren en insectenschildjes. De niet verteerde
resten hebben ze dus
uitgebraakt. Poepen stinken
meestal, braakballen niet.
Ruik er maar eens aan.
Welke van de twee is een
braakbal, A of B?

Opdracht 13
Hier liggen allemaal uilenballen in een schaaltje. De
grootste uil in Nederland is de Oehoe. Welke uilenbal
zou van de Oehoe zijn? A, B, C, D of E?

Opdracht 14
De kerkuil maakt een zwartachtig laagje
om de braakbal want dan blijft alles goed
bij elkaar zitten. Afhankelijk van het
aantal muizen dat de kerkuil eet is de
braakbal klein of groot.
Hoeveel muizen denk je dat er
in braakbal B zit?
Schrijf het aantal muizen op: een getal of
aantal stippen voor iedere muis.
Braakballen met resten van 1 of ? muizen

Opdracht 15
In braakballen zitten dus vaak
muizenresten in, meestal een
volledige schedel van een muis, soms
alleen een onder of bovenkaak, en
heel vaak veel kleine botjes van het
skelet.
Pluis eens een braakbal uit.
Een schedel of botje gevonden? Plak het met
een stukje plakband op je kaart.

Opdracht 16
Dit is de laatste opdracht.
Zeg in één woord hoe je deze poepenspeurtocht vond.

