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THEMA’S  

DIEREN, SPOREN, NATUUR, ONTDEKKEN 

Met het prachtige boek Speurpoep en andere spannende sporen 

kun je eindeloos aan de slag in de klas met verschillende 

onderwerpen rond de hoofdthema’s ‘natuur’ en  ‘ontdekken’ 

[omslag voegen we nog in]  

 
Lesbrief ontworpen door De Gouden Zebra 
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SAMENVATTING 
 

Speurpoep en andere spannende sporen 

Heb jij wel eens geheimzinnige dierensporen in de sneeuw of een 

pootafdruk in de modder gezien en je afgevraagd wie die gemaakt 

zou hebben? Dan is dit boek voor jou. Wilde dieren laten overal 

waar ze komen sporen achter. Dat kunnen de resten van een 

maaltijd zijn, een gat in de grond, een plukje vacht of misschien 

een hoopje poep. Dit boek helpt je aanwijzingen te vinden en te 

ontdekken wat ze betekenen. Zo word je een natuurdetective die 

allerlei wilde dieren kan opsporen! 

Het verhaal: 

Speurpoep en andere spannende sporen biedt een schat aan 

informatie voor de natuurdetectives. Laat leerlingen lekker 

bladeren door het boek, lees stukken klassikaal voor en laat 

leerlingen vooral doen: op ontdekking in de natuur.  

Thema’s: 

• Natuur 

• Dieren 

• Sporen 

• Ontdekken 

• Detective 
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Inhoudsopgave: 

 

1. Introductie: Sporen zoeken  

2. Speurpoep en andere spannende sporen lezen  

3. Jij en de wereld: Facinerende feitjes (waar of niet), Sporen van 

mensen 

4. Knutselen: Sporen van mijn lievelingsdier, Veren verven, Wie 

ben ik?, Handafdruk. 

5. Spel: Pootafdrukplezier 

6. Drama: Detective spelen 

7. Slotopdracht: Sporen ontdekken 
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INTRODUCTIE 

Sporen zoeken 

Voorbereiding 

• Vergrootglas. 

• Voor ieder groepje: een schriftje om aantekeningen te 

maken en een pen. 

• Een tasje om spullen te verzamelen. 

• Een ipad of fototoestel om foto’s te maken. 

• Het boek. 

Uitvoering 

• Maak groepjes van vier kinderen.  

• Vertel: ‘We gaan zo een wandeling maken door het park/het 

bos. Jullie moeten proberen zoveel sporen van dieren te 

vinden. Schrijf op welke sporen jullie hebben gevonden.’ 

• Verzamel terug in de klas. Ieder groepje mag een 

presentatie van een minuut voorbereiden. ‘Welke sporen 

heb je gevonden? Weet je ook wat de sporen betekenen?’ 

• Pak na de korte presentaties het boek Speurpoep en andere 

spannende sporen. Vertel: ‘Dit boek gaat ons helpen om 

sporen van dieren te herkennen én te ontdekken wat ze 

betekenen. Na het lezen van dit boek, zijn jullie echte 

natuurdetectives.’ 

Variant: Maak zelf aantal foto’s van sporen. Laat de foto’s zien op 

het digibord en vraag: ‘Wat zijn dit voor sporen? Van welke dieren 

zijn deze sporen? Kunnen kinderen de sporen duiden?’ 

Tip: Doe deze activiteit nog een keer na een paar weken als jullie 

het boek helemaal goed gelezen hebben. Pak het dan planmatiger 

aan (zie de slotopdracht van deze lesbrief!). 



5 

 

HET VERHAAL 

Lezen en kennis van de wereld. Speurpoep en andere spannende 

sporen is een prachtig boek om door te bladeren, te lezen en 

gesprekken over te voeren. Zet het boek op een zichtbare en 

toegankelijke plek in de klas, zodat je het boek er steeds bij kan 

pakken én kinderen ook zelf kunnen bladeren en informatie 

kunnen opzoeken. 

 

Voorbereiding 

• Zorg voor een exemplaar van Speurpoep en andere 

spannende sporen 

Uitvoering 

 

Dit kun je in stappen doen: 

1. Bekijk samen het omslag en lees de titel voor.   

Vertel dat er veel informatie in dit boek staat. Maak een koppeling 

met de voorkennis van kinderen. Voorspel samen met leerlingen 

de inhoud van het boek: ‘welke spannende sporen worden er 

bedoeld denk je? Wat zal je gaan lezen over poep?’ 

2. Betrek leerlingen actief bij. 

Sluit steeds goed aan bij de voorkennis van leerlingen. 

Bijvoorbeeld:  

• ‘Wat weet jij over dierenpoep? Wist je dat sommige rupsen 

poep op hun rug smeren als camourflage? Wat wil je nog 

meer weten over poep? Laten we lekker over poep lezen!’ 
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• ‘Welke pootafdrukken heb jij wel eens gezien? Waar? Weet 

je hoe de pootafdruk van een eend eruit ziet? En een beer? 

Laten we kijken! ‘ 

• ‘Welke dierennestjes of hollen ken je? Weet je waar 

konijnen slapen? En mieren? Vergroot je nestenkennis en 

ontdek wat holenbeesten zijn.‘ 

Stel vragen over de eigen ervaring: 

• ‘Welke sporen van dieren zie je rondom jouw huis? Welke 

sporen van dieren zie je in de stad? Laten huisdieren ook 

sporen achter?’ 

 

3. Geef een opdracht mee voor thuis.  

 

• ‘Kijk vanmiddag welke sporen je tegenkomt onderweg naar 

huis.’ 

 

4. Samenvatten. 

De leukste manier om speurpoep en andere spannende sporen 

samen te vatten is buiten.  

• Wat hebben leerlingen geleerd van het boek en kunnen ze 

dit gebruiken buiten?  

• Vraag leerllingen eerst hetgeen dat ze vinden te benoemen: 

'Op welke sporen kun je letten? Wat hebben we nodig als 

natuurdetectives? Aan de slag!’ 
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DE WERELD EN IK:  

FASCINERENDE FEITJES: WAAR OF NIET WAAR? 

Voorbereiding 

• Fragmentjes uit het boek en verzonnen fragmentjes in het 

schema. 

• Een bordje ‘waar’ en een bordje ‘niet waar’. 

• En pot, om de ‘verzonnen’ feitjes van de kinderen in te 

doen. 

• Pen en paier om zelf feitjes op de schrijven. 

Uitvoering 

• Welke is waar? Lees elke keer twee fragmenten voor uit het 

schema. Kinderen mogen kiezen: waar of niet waar? 

• Maak twee plekken in het klaslokaal. Links hangt een bordje 

‘waar’, rechts hangt een bordje ‘niet waar’.  

• Lees in willekeurige volgorde voor. Vraag leerlingen daarna 

naar ‘waar’ of ‘niet waar’ te lopen. 

Waar Niet waar 

De staart van de eekhoorn 
dient als deken in de kou en 
als paraplu als het regent. 

De staart van de eekhoorn valt 
ieder jaar af. In het voorjaar 
groeit de staart er weer aan. 

Mieren smullen van poep van 
de bladluis. Dat vinden ze 
heerlijk! 

Vossen smullen van de poep 
van konijnen. Die keutels 
vinden ze om te smullen. 

Een konijn kan wel 500 keutels 
per dag poepen. 

Een koe poept één keer per 
week. 
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• Kinderen mogen nu zelf bizarre feitjes verzamelen en en 

verzinnen. Als we willen mogen ze gebruik maken van het 

internet.  

• Vervolgens schrijven twee feitjes (één waar feitje en één 

verzonnen feitje) op een papiertje en stoppen deze in de 

pot, voor op het bureau van de leekracht klas.  

• Kies er vijf uit voor een volgende ronde van het spel ‘waar 

of niet waar?‘ 

Tip: Kijk voor inspiratie naar het Zappprogramma Studio Snugger 

en de quiz Kletspraat: https://schooltv.nl/programma/studio-

snugger/).   

SPOREN VAN MENSEN 

Voorbereiding 

• Werken jullie aan een thema over milieu of duurzaamheid? 

Maak dan een koppeling 

• Verzamel foto’s van sporen van mensen (bijvoorbeeld plastic 

op het strand, papiertjes in het bos, voetstappen in de 

sneeuw). 

Uitvoering 

• Mensen laten ook sporen na. Bespreek in tweetallen: ‘Welke 

sporen laten mensen na?’ 

• Deel in de kring met elkaar: ‘Welke sporen laten mensen 

na? Zijn al die sporen verteerbaar? Welke sporen laat jij na? 

Welke sporen schaden de natuur? Welke sporen kun je 

opruimen? Hoe kun voorkomen dat je veel sporen nalaat?’ 

• Laat een foto zien van rotzooi in het bos of op het strand. 

‘Wat gebeurt er met deze sporen? Verteren deze? Wat vind 

https://schooltv.nl/programma/studio-snugger/
https://schooltv.nl/programma/studio-snugger/
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je hiervan? Wat is het gevaar van plastic op het strand, in 

de zee of in het bos? ‘ 

 

Figuur 1: Bron: Groenkennisnet.nl 

Tip: 

• Hebben jullie een thema duurzaamheid of milieu? Maak dan 

een koppeling. 

• Kijk eventueel een actueel filmpje over de plastic soep of 

een opruimdag op het strand. 

https://www.youtube.com/watch?v=LhjwVTsRsRM 

• Laat leerlingen in goepjes een poster maken, rondom het 

thema: sporen van een mens. Brainstorm met leerlingen 

over een slogan: Laat geen sporen na! Inspiratie nodig? Kijk 

naar Tessa die plastictarier is geworden: 

https://www.youtube.com/watch?v=LXoXcrQBIf8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LhjwVTsRsRM
https://www.youtube.com/watch?v=LXoXcrQBIf8
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KNUTSELEN:  

DE SPOREN VAN MIJN LIEVELINGSDIER 

 

Voorbereiding 

Kies een van de fragmentjes uit van ‘Gevaarlijk om te volgen’ en 

lees deze voor aan de klas. 

Nodig: 

• Tekenmateriaal. 

• Voor iedere leerling een A4 van stevig papier of het format 

(bijlage 1). 

Uitvoering: 

• Vraag leerlingen op te schrijven wat hun lievelingsdier is.  

• Zet muziek aan en vraag leerlingen rond te lopen. Als je de 

muziek stopt, staan leerlingen stil als een standbeeld: 

‘Freeze! Beeld je lievelingsdier uit’. Vertel: ‘Praat met 

degene die het dichtstbij je staat. Vertel wat je lievelingsdier 

is. Vraag aan elkaar; weet jij nog een leuk feitje over dit 

dier?’ Doe dit 3 rondes. 

• Leerlingen mogen nu een bladzijde maken over hun eigen 

lievelingsdier. Vertel: ‘ Je gaat informatie opschrijven voor 

andere natuurdetectives, net als in het boek. Dus: Wat voor 

sporen laat dit dier achter? Hoe weet je of dit dier hier is 

geweest? Ken je nog belangrijke feitjes over het dier?’ 

• Naast informatie mogen ze uiteraard erbij tekenen, 

illustreren zoals in het boek. 

• Hang de bladzijdes op in het lokaal.  



11 

Variant: Maak een binnen- en buitenkring. De leerlingen in de 

binnenkring mogen aan de leerling van de buitenkring vertellen 

over de sporen die het dier achterlaat.  

VEREN VERVEN 

 

Voorbereiding 

Bestudeer samen pagina 58 tot 62 en voer een gesprek over 

veren.  

Nodig: 

• Veren. 

• Acryl verf, kwasten. 

• Een blokje hout, een boor. 

Uitvoering: 

• Bespreek met de leerlingen: ‘Welke veren heb jij wel eens 

gezien? Wat vind je mooie veren? Welke dieren verliezen 

hun veren?’ Zijn de leerlingen geïnteresseerd? Bespreek dan 

verder: ‘Waarom verliezen zij hun veren? Wat hebben veren 

voor nut?’ 

• Deel de verschillende veren uit (indien mogelijk: ga samen 

met kinderen opzoek naar veren).  

• Geef kinderen de tijd om de veren mooi te 

schilderen. 

• Zijn de veren goed opgedroogd? Zorg voor een 

leuke presentatie. Bijvoorbeeld:  

- Gebruik een blokje hout en boor hier een klein 

gaatje in. Je kunt de veer nu in het blokje hout 

steken.  

- Gebruik een stuk piepschuim en steek hier alle 

veren in. Figuur 2. Bron: Moonkids.nl 
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- Presenteer de veren in een fotolijstje.                   

 

WIE BEN IK? 

Voorbereiding 

• Maak tweetallen. 

• Zet teken- of schildermaterialen klaar. 

Nodig: 

• Tekenmaterialen (of schildermaterialen). 

• Tekenpapier. 

• Een potlood of pen. 

• Indien mogelijk: schildersezels. 

• Een timer of wekker. 

Uitvoering 

• Vraag iedere leerling een dier te kiezen. Zij schrijven de 

naam van het dier midden op hun blaadje. Daaromheen 

tekenen zij een cirkel (een soort mindmap). 

Belangrijk: kinderen doet dit alleen en laten hun klasgenoten 

niet zien welk dier zij opschrijven. 

• Geef leerlingen 5 minuten om zoveel mogelijk details op te 

schrijven over het dier. Help leerlingen met vragen: ’Waar 

woont het dier? Welke sporen ken je van dit dier? Wat eet 

het dier? Hoe ziet het dier eruit (poten, bek, tanden)? Hoe 

beweegt het dier?’  

• Verdeel de klas nu in tweetallen. Leerling A mag 

plaatsnemen achter een schildersezel. Leerling B gaat aan 

de andere kant van de schildersezel staan (zodat hij/zij niet 

kan zien wat de ander schildert).  

• Leerling B start met vertellen over het dier. Let op: De naam 

van het dier mag hij/zij niet noemen. De bedoeling is dat 
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leerling B zoveel mogelijk details vertelt over het dier. 

Leerling A mag het dier ondertussen tekenen. 

• Zet een wekker na 5 minuten. Leerling A mag het schilderij 

of de tekening nog even afmaken. Daarna komt leerling B 

kijken. Klopt het? 

Variant: Is de opdracht in tweetallen lastig? Doe het dan 

klassikaal.  

Handafdruk 

Voorbereiding 

• Klei dat uithard na drogen en bakken. 

• Verf dat klei kan verven. 

• Kwasten. 

Uitvoering 

• Laat leerlingen hun eigen handafdruk maken. 

• Kies eerst een stuk klei uit en rol dit uit tot een cirkel groter 

dan je hand. Deze moet wel echt 5 cm dik zijn. 

• Als de cirkel mooi rond is, druk je hier je hand goed in. Pas 

op dat je niet door de bodem gaat. Die moet zeker 2 cm 

blijven.  

• Schrijf je naam, voorzichtig met een pen/mesje en de datum 

rechtsonder naast je handafdruk in het klei. 

• Laat de afdruk van je hand god drogen, zeker een week. 

• Als het goed droog is kun je je afdruk verven. 
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BEWEGEN 

Pootafdrukplezier 

Voorbereiding 

Bestudeer met elkaar ‘pootafdrukplezier’. Lees en leer over 

pootafdrukken. Het boek zelf biedt allerlei leuke suggesties. Teken 

een pootafdruk op maat na en doe de quiz. 

Nodig: 

• Stukken dun kartoon, makkelijk om te knippen. 

• 4B potloden. 

• Grote stevige scharen om karton mee te knippen. 

• Schoolplein. 

• Stoepkrijt. 

• Pagina 20 tot en met 30 uit het boek. 

Uitvoering: 

• Laat de leerlingen uitwisselen in tweetallen: ‘Wat weet jij nu 

over pootafdrukken?’ 

• Maak groepjes van vier leerlingen en laat ieder groepje een 

dier kiezen, bijvoorbeeld een olifant, een reiger, een bizon, 

een meeuw en een neushoorn. Vraag: ‘Hoe ziet de 

pootafdruk van dit dier eruit?’ 

• Geef leerlingen 10 minuten de tijd om een mal te maken 

van de pootafduk van het dier. Deel stukken karton uit. Geef 

de instructie: ‘ Teken de pootafdruk op het karton en knip 

deze uit.’ 

• Ga met z’n allen naar het schoolplein. Geef leerlingen 15 

minuten de tijd om pootafdrukken op het schoolplein te 

tekenen. Leg de mal op de grond. Met stoepkrijt kun je een 

lijn trekken om de mal heen. 
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• Het schoolplein staat nu vol pootafdrukken! Het tikspel kan 

beginnen. Kies 3 tikkers. De tikkers moeten de andere 

leerlingen proberen te tikken. Wanneer de andere kinderen 

in een pootafdruk staan, dan zijn zij veilig en mogen ze niet 

getikt worden. 

Extra spelregels:  

• Leerlingen mogen maar 10 seconden in een pootafdruk 

blijven staan, dan moeten zij weer verder rennen.   

• Leerlingen die getikt zijn, voegen zich bij de tikkers.  

 

DRAMA 

Detective spelen 

Voorbereiding 

Bekijk pagina 4 en 5 nog een keer. Praat met kinderen over de 

‘natuurdetective’.  

Nodig: 

• Verkleedspullen. 

• Een koffer. 

• Materialen: fototoestel, vergrootglas, opschrijfboekje, 

pincet.  

• Een reep chocola, een theedoek als blinddoek. 

Uitvoering 

• Vertel: ‘Speurpoep en andere spannende sporen helpt je 

aanwijzingen in de natuur te vinden en te ontdekken wat ze 

betekenen. Zo word je een echte natuurdetective die allerlei 

wilde spieren kan opsporen.’  
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• Maak een koppeling naar een normale detective en activeer 

voorkennis. Vraag de leerlingen: ‘Wat doet een detective? 

Wat voor spullen heeft een detective bij zich? Wat kan een 

detective goed?’  

• Geef kinderen in tweetallen de opdracht op te schrijven wat 

een detective nodig heeft. Vul samen een koffer met de 

materialen, bijvoorbeeld een fototoestel, een vergrootglas 

en andere suggesties van leerlingen.  

• Vertel: ‘We gaan een paar opdrachten doen om de 

vaardigheden van een detective te oefenen.’  

• Doe verschillende spelletjes: 

o Goed kijken en onthouden: Leg allerlei spulletjes op 

tafel, bijvoorbeeld een schaar, plakband, een speld, 

een beker etc. Vraag kinderen zich om te draaien en 

pak één voorwerp van tafel. Wie weet wat er mist? 

o De leugenaar ontmantelen: Geef één leerling een 

blinddoek om. Deze leerling heeft een reep chocolade 

naast zich liggen. Er wordt een andere leerling 

aangetikt. Hij/zij mag de chocoladreep stelen. De 

geblindoekte leerling mag vervolgens raden wie de 

dief is. De leerling mag rondlopen en vragen stellen. 

Wordt de leugenaar ontmanteld? 

o Signalen opvangen: speel knipoogmoordenaartje. Eén 

leerling verkleedt zich als detective. Hij of zij mag naar 

de gang. De andere leerlingen gaan in een kring staan 

en wijzen één moordenaar aan. De detective mag 

weer binnen komen en staat middenin de kring. De 

moordenaar kan andere leerlingen ‘vermoorden’ door 

te knipogen. Leerlingen die een signaal krijgen, vallen 

op de grond. De detective krijgt drie kansen om de 

moordenaar te ontmantelen.  

Vinden kinderen dit leuk? Denk aan de spellen levend cluedo of de 

weerwolf van wakkerdam! 
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• Verdeel de klas in groepjes van vier. Zij mogen samen 

een toneelstukje bedenken: 1 boef, 1 slachtoffer, 1 

detective.  

• Geef ze 20 minuten om te oefenen. Hierna mogen er 2 

groepjes hun toneelstukje laten zien, als ze dit willen. 

SLOTOPDRACHT 

Sporen ontdekken  

Voorbereiding 

• Doe deze opdracht als je het hele boek goed met 

kinderen hebt bestudeerd.  

• Kijk op de website van natuurmonumenten voor ideeën: 

https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/dit-is-oerrr 

Nodig: 

• Boekje met pen. 

• Plastic zakje. 

• Ipad of fototoestel. 

• Set aan detectivematerialen (zie pagina 5 van het boek). 

• Het boek Speurpoep en andere spannende sporen.  

Uitvoering 

• Ga als afsluiting van het thema ‘natuurdetectives’ nog 

een keer naar buiten. Vertel leerlingen: ‘Jullie mogen als 

natuurdetectives aan de slag. We gaan naar het bos/het 

park. Jullie mogen zoveel mogelijk sporen van dieren 

zoeken. Probeer ook te ontdekken wat de sporen 

betekenen. Denk aan de verschillende sporen uit het 

boek zoals poep, netjes, hollen, braaksel, pootafdrukken, 

krabbeltekens, veren of haren.’ 

https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/dit-is-oerrr


18 

• Laat de leerlingen het eerst voorbereiden: ‘Wat neem je 

mee?’ 

• Geef ieder groepje in ieder geval een boekje en pen om 

aantekeningen te maken, een plastic zakje en- als 

leerlingen dit aankunnen- per groepje een fototoestel. 

• Ze mogen nu sporen verzamelen en op de foto zetten. 

Ook tekenen kan een opties zijn. 

• Na het bezoek aan het park/bos mogen de groepjes een 

presentatie voorbereiden van de sporen en 

aantekeningen die ze hebben gemaakt. 

• Maak elke dag aan het einde van de middag tijd vrij 

zodat een groepje hun presentatie kunnen laten zien. 

• Als alle presentatie zijn geweest, pak je de foto’s uit de 

introductieactiviteit er weer even bij en laat deze zien. 

‘ Welke sporen hadden ze toen gepakt? Wat betekenen 

deze sporen? Hebben ze nu na het werken met het boek 

meer sporen gevonden? Waarom?’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

BIJLAGE` 

1. De sporen van mijn lievelingsdier 

Feitjes: 

 

Sporen van mijn lievelingsdier: 

 

Pootafdruk: 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Tekening: 

 

Tekening: 


