Opdrachten voor kinderen op en rond het natuurpad
Op het natuurpad vind je paaltjes met afbeeldingen van dieren
en planten. Deze afbeeldingen wijzen jou naar de opdrachten.
Je vindt alles terug op de plattegrond. Om de natuur te ontdekken,
kun je de opdrachten natuurlijk ook op andere plekken maken...

I n !Ust houden

Het krioelt
Zoek een groot stuk hout.
Draai het om. Zie je verschillende soorten beestjes?
Hoeveel poten hebben ze?
Kun je hun bek en ogen zien?
Hoe bewegen zij zich voort?
Leg het stuk hout maar weer
netjes terug.
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Ssst!!!

G a naast de takkenril staan. Sluit je ogen en luister goed naar wat je
hoort. Hoor je vogels of insecten? Of misschien de wind?
Wat hoor je nog meer? Welk geluid heeft niets met de natuur te
maken, maar hoor je hier altijd?
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Schaapje bè, bè...
Kijk eens naar de dieren in
. de wei bij de kinderboerderij.
Wat doen ze?
Hebben ze allemaal een
I dikke vacht of horens?
Ken jij spreekwoorden of
gezegdes waarin schapen
of geitjes voorkomen?
Snuffel eens rond hier.
Wat ruik je? Ruikt het hier
anders dan bij de poel?

Op de tast
Sporen zoeken

L o o p een stukje door
deze holle weg en ga
op zoek naar:
-

Dieren laten sporen na. Denk aan poep, pootafdrukken, haren, botjes,
veren, vraatsporen, holen en nesten. Kijk eens of je sporen kunt vinden.
Weet jij van wie ze zijn? Zie je ook mensensporen? Welke?

Iets zachts en iets hards;
Iets nats en iets droogs;

- Iets glads en iets ruws.
Bedenk zelf ook een
tegenstelling en zoek er iets
passends bij. Laat de ander

Bijtjes en hommels en zo
Zonder bijen en hommels valt er geen enkel appeltje te eten.
Zoek in de omgeving van de fruitbomen naar insecten.
Welke kun je vinden? Een bij,
.

raden welke tegenstelling je bedacht had.

een hommel of misschien een wesp?
Zit er stuifmeel op zijn lijf?

Beestjes in de grond
Pak een takje en roer hiermee in de grond.
Bekijk de gevonden diertjes. Waar
vind je de meeste diertjes?
•
Op een droog en zonnig plekje
of op een nat en donker plekje?
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Beestjes in de struiken
In struiken komen ook veel kleine
beestjes voor. Kijk eens of je ze kunt
vinden. Welke ken je?
Vliegen ze of lopen ze liever?
Zoek een lieveheersbeestje.
Bekijk het diertje goed.
Welke kleur heeft hij?
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Dit valt
De natuur als regenboog
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De natuur is kleurrijker dan je denkt. G a op zoek naar de mooiste kleur
die je kunt vinden. Is het een bloem, een steentje of een beestje?
Zoek een mooie bloem uit. Wrijf een blad tussen je vingers fijn.
Hoe ruikt het?

Waterwondertjes
Loop zachtjes over de brug. Hoor of zie je kikkers?
Zie je kikkerdril of kikkervisjes in de sloot? Langs de waterkant zie je ook
libellen en waterjuffers. Welke kleuren hebben ze en welke vind je het
mooist? G a op je buik liggen en kijk in het water. Kun je 5 verschillende
waterdiertjes vinden? Welke namen zou jij ze geven?

Hoeveel stippen?
Hoeveel pootjes?
Zie je voelsprieten?
Laat hem weer vliegen en
geef hem een wens mee.
Ik wens dat

Staan als een reiger
Loop eens over een bruggetje. Jij hebt beide benen nodig om in
evenwicht te blijven. Loop eens als een haas op 4 poten
of ga staan als een reiger op één poot. Spring eens als een kikker.
Hoe was dat? Verzin zelf ook nog een dier.

Het natuurpad is mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van gemeente Houten, Viveste, Rabobank Kromme Rijn,
Stichting Beelaerts van Blokland Fonds, Onze Lieve Vrouwe Broederschap en Mickey's Kinderdagverblijven
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TIP

Een uitgebreidere versie van deze folder is te downloaden op www.houten.nl/nme. Wie er met een groep op uit gaat
kan tegen een borg een mand met meer opdrachten en leuke materialen huren. Meer informatie op de website.

Spelregels
Het Natuurpad is openbaar toegankelijk,
maar er gelden wel een paar regels:
1. Bekijk de planten en bloemen, maar laat ze staan.
2. Bekijk de dieren voorzichtig en zet ze terug op de plek
waar je ze vindt.
3. Laat geen afval achter in de natuur.
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Welkom op het natuurpad op d e K e e r c a m p
Op het natuurpad kun je terecht voor lekker struinen door
en spelen in de natuur, maar ook voor een kort ommetje.
Er is van alles te beleven en te leren over de natuur.
Deze folder heeft een plattegrond en opdrachten
voor kinderen. Je kunt er wat van leren,
maar ze zijn vooral ook gewoon
leuk om te doen!
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