Natuur spotten in het bos
Met deze kaart van OERRR en Landal GreenParks leer jij deze herfst en winter de bekendste dieren,
planten en andere vondsten uit het bos te herkennen. Heb je iets gezien? Zet een kruisje in het vakje.
Heb je iets niet gezien? Neem de kaart mee naar huis en zoek daar verder.

Roodborstje

En nu… naar buiten! Neem deze kaart mee als je in het
bos gaat wandelen.

Winterkoning

Eerst willen we weten wie je bent.

Steek je vinger in de modder. Zet in het vak hieronder
je vingerafdruk. Schrijf je naam er bij.

Spreeuw

Zwarte kraai

Grote Bonte
Specht

Koolmees
Wist je dat ...

Kikkers en padden
stoppen tijdens de
winter met ademen
door hun luchtwegen.
Ze ademen alleen nog
door de huid.

Pimpelmees

Zoek in het bos

Verzamel zoveel mogelijk verschillende vruchten
uit het bos. Hier zie je er een paar. Neem de
mooiste vrucht mee naar huis.

Vogelhapje

In de winter kunnen vogels minder eten
vinden. Jij kunt ze een handje helpen.
Ga buiten op zoek naar een dennenappel.
Knoop er een touwtje aan. Smeer
vogelpindakaas en vogelzaadjes rondom.
Hang de dennenappel buiten op. En zie
je al vogels van jouw hapje smullen?
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Merel

Gaai

Doe een winterslaap

Padden en sommige kikkers houden hun
winterslaap onder een dikke laag bladeren.
Denk je dat dat voor jou warm genoeg is?
Maak een hoop met bladeren en gras. Je kunt
ervoor kiezen om er zelf onder
te gaan liggen. Wil je dat niet,
maak dan alleen een holletje
voor je hand. Is het warmer
dan buiten?

Takken schilderij

Maak op de grond
een schilderij. Knutsel
met takjes de lijst.
Klaar? Maak met je
telefoon een foto van
je kunstwerk. Of vraag
het aan je ouders.

Wist je dat ...

Roodborstjes die je in de winter
in Nederland ziet, vaak roodborstjes
zijn die uit het koudere noorden bij
ons komen overwinteren. Ze zijn
vaak tam, omdat ze niet aan mensen
gewend zijn en dus niet bang voor
ons zijn.
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Heb je de vogels gevonden? En een vogelhapje
gemaakt? Goed gedaan, speurneus!
Ga nu op zoek naar deze bosdieren,
sporen en paddenstoelen.

Vogel sporen

Eekhoorntjesbrood

Eekhoorn

Paddenstoelen Parade

In de herfst zie je opeens overal
paddenstoelen. Maar de schimmel
waar ze uit groeien zie je niet, die
groeit namelijk in de bodem of in een
boom. Via de zaadjes uit de paddenstoel
(sporen genaamd) kan de schimmel zich
voortplanten. Je hebt paddenstoelen met
en zonder steeltje en met of zonder hoed.
Kijk maar eens hoeveel verschillende
paddenstoelen er in het bos zijn!

Vliegenzwam
Takkenbos

Beukennootjes

Tamme kastanje bolster

Oorworm

Takkentoren

Je kunt van alles met takken doen. Je kunt ermee
trommelen, je kunt in de aarde tekenen, ze als
wandelstok gebruiken of als je er meerdere
hebt: een takkentoren bouwen. Wil je een toren
bouwen? Leg dan twee takken een stukje van elkaar
vandaan, leg daar twee takken kruislings bovenop.
Nu weer twee naast elkaar. Ga zo door, dan ontstaat
er vanzelf een takkentoren.

Tamme kastanjes roosteren

Wist je dat er ook kastanjes zijn die je kunt eten?
Dit zijn tamme kastanjes. De tamme kastanje
herken je aan de bladeren van de boom en de schil
(bolster) waarin de kastanjes zitten.
Zoek zoveel mogelijk tamme kastanjes. Kerf
een kruis in de punt aan de bovenkant. Leg ze
10 minuten in de hete as van een vuur. Als ze
openspringen, zijn ze goed. Beetje boter en zout
erbij en klaar. Lekker!

Klaar?
Heel goed!

Jij bent een Super Speurder!
Ontdek alle OERRR
activiteiten op onze parken en
meld je aan voor OERRR.
Kijk op
landal.nl/oerrr

herfst/winter versie

ONTDEK
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Kijk eens met een spiegeltje
onder de hoed van een
paddenstoel. Wat zie
je? Zijn het buisjes of
plaatjes? En bij een andere
paddenstoelensoort?
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