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UITZETKAART EEKHOORNPAD (H1)1 (voor groep 4 met raadsel) 
 

NR. OPDRACHT PLEK IN DE TUIN MATERIALEN 

0 intro In de kring Voorbeeld stok en loeppotje 

1 Zaden met een mutsje Onder eikenboom bij fietsenstalling Eikels eventueel bijstrooien 

2 Onder een dekentje van bladeren Langs rand arm grasland Egelbedje met nepegel bedekt met 
bladeren 

3 Klimboom Bij de amerikaanse eik dicht bij 4  

4 Rood is mijn jasje Onder amerikaanse eik dicht bij 3  

5 Naalden in je poot Onder kastanjeboom bij hek Tamme kastanje bolsters en 
kastanjes 

6 Pas op voor gevaar Onder beukenboom in het bos Beukennootjes evt. bijstrooien *1 

7 Een struik vol harige spinnen Bij fietsenrek Bosrank vruchten en zaden 

8 Recept voor een droge keel Pad langs rijk struweel of op de dijk Verschillende soorten bessen 

9 Wriemelbeestjes Stronkenhoek 1 grote en 1 kleine witte teil, 6 groene 
loeppotjes, 6 eierlepels, 1 tuinschepje 
Voorbereiding: doe in de grote witte 
teil een paar wriemelbeestjes en zet 
de kleine teil er overheen (anders 
kruipen de wormen eruit)  
Zoekkaart wriemelbeestjes 

10 Kun jij lopen op de tak In de buurt van de eenjarige akkers Eekhoorndekje met eekhoornknuffel 
erin in dode boom met jong boompje 
erin 

11 Een hoed om op te zitten Driehoek berken bij akkers Spiegeltje in groen doosje + info 
kaartje 

12 Spits je oren Op de dijk  

13 Zakje voelen Els bij vlonder of bij akkers Voelzakje  met elzenpropjes  

13 Zakje voelen Akkers Voelzakje met tarwearen 

14 Versierde staart  Klissen bij de akkerranden Houten eekhoorn met plumeau als 
nepstaart  +pin  = 2 groene loeppotjes  

15 Hoe eet je een dennenappel Bij bankje onder dennen langs rand 
arm grasland 

Demo plankjes met grote en kleine 
dennenappels  in plastic doos. 

16 Slaperige spin Bij heidestruiken op arm grasland Plantenspuit gevuld met water 

17 Geef me een warm nest! Dennenboom bij mededelingenbord  
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*1 Kun je vinden langs het pad naar de kinderboerderij (bij de Slotemaker de Bruïneweg) 
*2 Bij de ingang naar het bos staat ook een esdoorn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Feestneusjes Esdoorn in het struweel bij het terras Evt. esdoornzaden neerleggen *2 

19 Propjes mikken  Bij de els Mandje met elzenpropjes 


