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ik ruik iets,  

ruik jij het ook? 

 ruik jij hier een paddenstoel? 

 je weet vast wat ik bedoel. 

 kijk eens even heel goed rond, 

 op een boom of op de grond. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   een paddenstoel staat op 1 poot, 

   zijn hoed is wit, geel, bruin of rood. 

   soms met van die witte stippen, 

   kan je daar nou echt op wippen? 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 spiegeltje, spiegeltje in mijn hand, 

 de hoed heeft ook een onderkant. 

 kijk toch eens, wat bijzonder, 

 er zitten allemaal streepjes onder! 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 
Vragen: 

 Zien jullie een paddenstoel?. 

 Wijs eens waar die staat? 

Vertel: 

Eekhoorns hebben een goede neus, 

ze ruiken een paddenstoel al van veraf. 

Vragen: 

 Kunnen jullie zelf de paddenstoel ruiken van veraf? 

 En als je je neus er vlakbij houdt? 

 Vinden jullie het lekker ruiken of vies? 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vragen:  

 Wat is  de kleur van de hoed?. 

 Heeft de steel ook een kleur? 

 Wat zou er gebeuren als je er op wipt? 

   - zing het liedje van kabouter Spillebeen- 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vertel: 

Pak het spiegeltje bij deze vlag: 

houdt het voorzichtig onder de hoed, 

je ziet de onderkant van de hoed! 

Vragen: 

 Wat zien jullie: streepjes of gaatjes? 

 Zijn de streepjes wit of donker? 

 of 

 Zijn de gaatjes wit of geel? 

 

Leg het spiegeltje terug en ga naar de volgende opdracht 
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ik zoek iets lekkers, 

zoek je mee? 

 deze boom heet mevrouw beuk, 

 eekhoorn vind haar erg leuk. 

 aan haar takken groeien kadootjes: 

 lekkere verpakte beukennootjes! 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   in de herfst vallen ze omlaag, 

   doe daarom wat ik je vraag: 

   zoek naar nootjes, met 2 handen, 

   voor mijn scherpe eekhoorntanden. 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 wil je weten hoe dit nootje smaakt? 

 ik vertel hoe je het openmaakt. 

 weet je hoe ik altijd knaag? 

 begin bij het puntje en dan omlaag!   

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 
Doen: 

Pak een bolster van de grond: 

vertel dat dit een bolster heet. 

Vragen: 

 Kijk allemaal eens omhoog. 

 Zien jullie bolsters aan de takken? 

 Zijn het er veel, weinig - helemaal geen? 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vragen:  

 Zoek op de grond 3 nootjes. 

 Zoek op de grond 1 bolster. 

 Bekijk de bolster eens. 

 Hoe voelt de buitenkant? (ruw) 

 Hoe voelt de binnenkant (glad)  

 Zitten er nootjes in? Hoeveel? 

 
Als je de slippen uit elkaar breekt, lijken het eekhoorn-oortjes. 

 
Pak een nootje. 

Wat heeft het nootje voor vorm? (driehoekig) 

Zijn de nootjes hard of zacht? 

 
Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vragen: 

 Willen jullie een nootje proeven? 

 Haal eerst  bruine schil er af: 

 gebruik je tanden zoals de eekhoorn. 

 Proef eens hoe het smaakt? 

 
Ga verder naar de volgende opdracht 

bolster 
1 

1 

1 

2 

2 
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ik zoek iets lekkers, 

zoek je mee? 

 ik klim altijd met veel plezier 

 in die oude mijnheer eikenboom hier. 

 dat is me echt een reuze boom, 

 hij is veel dikker dan je oom. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

     

   aan een eik groeien in dit seizoen 
   allemaal eikels, wel een miljoen. 

   eekhoorn is daar heel erg dol op, 

   zoek een eikel met een dop op. 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 jullie mensen, moet je weten, 

 vinden eikels niet te eten. 

 maar je kan er leuk mee spelen, 

 buiten hoef je je nooit te vervelen. 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 
Vragen: 

 Geef elkaar een hand: 

 Maak een kring om de boom. 

 Kunnen jullie de kring sluiten? 

Vertel: Bomen worden elk jaar dikker:  

 Is dat bij mensen ook zo? 

 Hebben ze een opa/oma die zo dik is? 

Vlakbij deze oude dike eik staan 2 andere bomen: 

 Zien jullie andere bomen vlakbij? 

 Welke boom denken jullie dat het oudste is? 

 Welke is de jongste? 

Doen: 

Maak de broeksriem om de eik los, 

doe hem samen om de andere twee bomen: 

 hoe oud zijn de andere bomen? 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vragen:  

 Zoek vijf eikels voor de voorraad 

 (Zoveel als vingers aan één hand). 

 Zoek 1 eikel met een dop 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Doe voor: 

 Pak een eikel. 

 Maak met de priem een gaatje in het midden van de stompe kant. 

 Duw er een cocktailprikker in, dan heb je een tolletje:  

 doe voor op het dienblad. 

Vragen: 

 wie laat het tolletje het langst draaien?.  

 

Ga verder naar de volgende opdracht 
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ik zoek iets lekkers, 

zoek je mee? 

 ga zitten kinderen, ontspan je. 

 want hier staat mevrouw kastanje. 

 aan de takken in haar kruin, 

 groeit het lekkerste in deze tuin. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   zoek op de grond dikke stekelballen. 

   die zijn hiernaar beneden gevallen. 

   maak er een open, pas op, ze prikken! 

   gebruik je voeten, of je zult snikken! 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 

 eekhoorn loopt op voeten en handen, 

 hij draagt een kastanje met zijn tanden. 

 kan jij dat ook, bijdehandje? 

 mik de kastanje dan in het mandje! 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 
Vragen: 

 Kijk naar boven: 

 Welke voor bladeren horen bij deze boom? 

 Hangen er meer bladeren aan de boom,  

 of liggen de meeste al op de grond? 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vertel: 

Zo'n  stekelbol noem je: 

de kastanjes zitten erin.  

Vragen:  

 Zoek een dichte bolster 

 Maak hem open met je voeten 

 Hoeveel kastanjes zitten er in? 

 Zijn ze allemaal even groot? 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Doen: 

Gebruik de sokpop om het voor te doen. 

Vragen: 

 Kunnen jullie de eekhoorn nadoen? 

 Neem de kastanjes uit het mandje mee voor de voorraad. 

 
Ga verder naar de volgende opdracht 

bolster 
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ik kan iets goed, 

doe jij me na? 
 eekhoorn loopt met veel gemak, 

 roetsj, over een hoge tak. 

 hij heeft een fijne grote staart, 

 waarmee hij zijn evenwicht bewaart. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   probeer het zelf op je gemak, 

   op deze lage dikke tak. 

   pa iemands hand, de eerste keer, 

   en loop voorzichtig heen en weer. 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 lukt het ook op voeten en handen? 

 of beter met twee volle manden? 

 neem ook een staart in iedere hand, 

 en loop zo naar de overkant. 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 
Vertel: 

De eekhoorn kan goed klimmen, 

maar hij heeft dan ook klimnagels. 

Laat ze het plaatje zien >>>>> 

Vragen: 

 Hebben jullie nagels om te klimmen? 

 Wie kan er toch goed klimmen? 

 ga naar de dode boomstronk, 

 klim 1 voor 1 naar boven: 

 kijk of er een eekhoorn in het huisje zit 

 (beperk de tijd) 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Loop naar de balk 

Vertel: 

Eekhoorns hebben een goed evenwichtsgevoel: 

Vragen:  

 wie kan er lang op 1 been staan? 

Doen: 

Oefen het lopen op de balk ( = "tak"): 

Houdt  een hand vast ( - kunnen ze ook met elkaar doen ). 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vragen: 

 Kun je het ook op handen en voeten? 

 Gaat het beter met een staart in elke hand? 

      of 

 gaat het beter als je emmertjes draagt? 

 
Ga verder naar de volgende opdracht 
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ik zoek wat lekkers, 

zoek je mee? 

 waait de wind, kom dan gauw even: 

 juffrouw esdoorn laat haar zaden zweven. 

 vrolijk draaien ze in het rond. 

 vanaf heel hoog tot op de grond. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   doe een wedstrijdje met elkaar: 

   1, 2, 3 sta je er voor klaar? 

   gooi zo'n helikoptertje in de lucht, 

   wie maakt er de verste vlucht? 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 aan het vleugeltje zit een pakje, 

 haal het zaadje uit dat zakje. 

 plak dan tot besluit, ja heus, 

 het lege vleugeltje op je neus! 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 
Doen: 

Laat ze omhoog kijken: 

zien ze de zaden in de boom hangen? 
 

Pak een zaad uit het mandje. 

Laat zien hoe ze naar beneden dwarrelen. 

 
Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vragen:  

 Pak 1 vleugelzaad uit het mandje. 

 Tel tot drie en  gooi het omhoog. 

 Wiens zaad vliegt het verste ver weg? 

 
Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vragen: 

 Maak het dikke deel open. 

 Haal het zaadje eruit.        >>>> 

 

 

 

 

 Vouw de flapjes uit elkaar,  

 Maak ze vochtig  met wat spuug, 

 en plak het op je neus! 

 
Ga verder naar de volgende opdracht 
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ik zoek wat lekkers, 

zoek je mee? 

 mevrouw dennenboom is een beetje raar. 

 haar blaadjes zijn er het hele jaar. 

 die worden ook niet rood of bruin, 

 ze houdt altijd haar groene kruin. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
    eekhoorn vind iets reuze grappig: 

    dennenappel klinkt lekker sappig, 

   maar hij is droog, met harde randen, 

   geen lekker eten voor mensentanden. 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 is een eekhoorn zwaar of licht? 

 en hoe meet je een gewicht? 

 gebruik daarvoor de weegschaal hier. 

 hoeveel dennenappels weegt dit dier? 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 
Vragen: 

 Kijk naar de blaadjes van deze boom: 

 Hoe zien ze er uit? 

 Is het puntje scherp? 

 Ruiken ze lekker? 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vertel: 

Achter de schubben van de dennenappel zitten zaden.  

De eekhoorn knaagt de schubben eraf en eet de zaden op. 

Vragen:  

 Kijk naar de dennenappels op de plank: 

 kijk hoe de eekhoorn geknaagd heeft. 

 Waar zou een eekhoorn het eerst gaan knagen, 

 eerst boven en dan naar beneden? 

 of van beneden naar boven? 

 Zoek op de grond zo'n dennenkluifje: 

 is hier misschien een eekhoorn geweest? 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Met een balans kun je gewichten vergelijken: 

kijk op het uitleg vel aan de stok. 

Vragen: 

 doe 1 dennenappel in een schaaltje: 

 wat gebeurt er? 

 doe 2 dennenappels in het andere schaaltje 

 wat gebeurt er? 

 Doe 1 dennenappel in het eerste schaaltje erbij: 

 weegt elke kant nu evenveel? 

 maak de bakjes leeg, doe de sokeekhoorn in één bakje:  

 doe steeds een dennenappel in het andere bakje: 

 stop als de balans in evenwicht is: 

 hoeveel dennenappels weegt de eekhoorn? 

 

Ga verder naar de volgende opdracht 
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1 
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zo werkt een balans: 
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ik wil iets bouwen, 

help je mee? 

 in de winter is het vaak ijskoud. 

 weet je dat eekhoorn daar niet van houdt? 

 daarom bouwt hij hoog in de bomen, 

 een warm nest om lekker te dromen. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   help eekhoorn met het bouwen, 

   dan hoeft hij niet zoveel te sjouwen. 

   maar eerst is nu wel de vraag: 

   wat voor dingen wil hij graag? 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 voor de muren een stevige tak. 

 en ook nog eentje voor het dak. 

 wat bladeren tegen regen en wind. 

 en denk je dat hij mos fijn vindt? 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 
Op dit plaatje zie je een eekhoornnest.  

 Waar is het van gemaakt denk je? 

 
Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vragen:  

 Help de eekhoorn, 

 Zoek eerst dingen om mee te bouwen: 

 Zoek een tak zo dik als je pink. 

 Zoek een blad zo groot als je voet. 

 Zoek een handvol mos 

 
Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vragen: 

 Kijk naar het voorbeeldhuis: 

 Waar komen de takken? 

 Waar komen de bladeren? 

 Waar komt het mos? 

 Maak het nest wat verder af: 

 Laat je een gat open voor de eekhoorn? 

 
Ga verder naar de volgende opdracht 3 
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ik spits mijn oren, 

luister je mee? 

 er zitten twee oortjes op mijn kop, 

 daarmee let ik steeds goed op. 

 hoor ik soms iets ritselen daar? 

 is het veilig of is het gevaar? 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   is het een havik, of is het een vos? 

   als je niet oplet ben je de klos. 

   ze eten je op met huid en haar, 

   dat lijkt me toch wel heel erg naar. 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 is het een gaai, op een tak hierboven, 

 die al je nootjes wil gaan roven? 

 luister goed, want als je niet oplet, 

 moet eekhoorn zonder eten naar bed! 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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2 

2 

1 

1 

1 



 INSTRUCTIE 1 
Vertel:  

In de natuur moet je altijd goed opletten. 

Daarom luistert een eekhoorn altijd goed of hij geen gevaar hoort. 

 
Vragen: 

 Wees even heel stil en luister goed: 

 Welke geluiden hoor je ver weg? 

 Welke geluiden hoor je dichtbij? 

 Welk geluid zou een eekhoorn eng vinden ? 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vragen:  

 Kijk op het fotovel: 

 Welke van deze dieren zou een eekhoorn willen opeten? 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vertel: 

We gaan een spel doen. 

Jullie gaan hier op de grond nootjes zoeken. 

Maar let op : als jullie dit geritsel horen  

> Laat hier het geluid van de 'regenstok' horen < 

Als jullie dat geluid horen moeten jullie goed opletten wat ik roep. 
 

- roep ik 'VOS !' , ren dan snel naar een boom. 

- roep ik 'GAAI!' , houd dan je nootjes verstopt op je rug. 

- roep ik 'KONIJN!' ,  dan ga je gewoon door  met zoeken. 

 We oefenen eerst een keertje. 

 Wissel een paar keer af.  

 
Ga verder naar de volgende opdracht 
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ik zoek iets lekkers, 

zoek je mee? 

 het zijn rozenbottels die ik ruik, 

 ze zitten aan een grote struik. 

 maar lieve  kinderen, opgepast! 

 aan de takken zitten stekels vast! 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   pas op dus als je er een plukt, 

   ik denk dat het je wel lukt. 

   zou dat ding echt lekker smaken? 

   eerst moet je het nu openmaken. 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 misschien heb je het zonder te weten, 

 deze vrucht wel eens gegeten! 

 rozenbotteljam is heel gezond, 

 proef een beetje met je mond.  

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  

1 

1 

1 

2 
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 INSTRUCTIE 1 
Vragen: 

 Wijs aan waar je rozenbottels ziet. 

 Zijn ze allemaal al rood? 

Vertel:  

De eekhoorn lust alleen de rode bottels: 

Vragen: 

 Pluk allemaal 1 rode bottel. maar pas op voor de doorns! 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vragen:  

 Zijn bottels hard of zacht? 

 Maak je bottel open: 

 Wat zit er in? 

 Zijn de pitten hard of zacht? 

 Tel hoeveel pitten je vindt.  

Vertel: 

De eekhoorn lust alleen de rode buitenkant: 

 proef een rood stukje, vind je het lekker? 

 stop wat bottels in je voorraad. 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vertel: 

Dit is jam van rozenbottels, 

proef maar eens een hapje: 

 Lekker? 

 
Ga verder naar de volgende opdracht 

  

rozenbottel. 
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ik wil naar de dennenboom, 

wat is de veiligste weg? 

 dennenzaadjes zijn gezond, 

 het water loopt me in de mond. 

 maar op de grond dreigt gevaar: 

 ik vind het eng, van hier naar daar. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   ren ik door de struikjes met een vaart, 

   hangen er draden aan mijn staart! 

   jakkes, ik vind het echt niet fijn, 

   weten jullie wat het zijn? 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 je moet hiervoor die spuit gebruiken, 

 sproei ermee in deze struiken. 

 had je dat nou kunnen verzinnen? 

 het zit hier vol met kleine spinnen! 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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1 

1 

2 
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 INSTRUCTIE 1 
Vertel:  

In de holle boom heeft de eekhoorn voorraad verstopt.  

Vragen: 

 Wie durft te voelen wat er in de holle boom zit? 

 Weten jullie wat het zijn? 

Vertel: 

Dennenappels groeien aan dennenbomen, 

de eekhoorn wil er graag meer. 

Maar hij vindt het eng over de grond. 

Wijs waar de dennenbomen staan. 

Vragen: 

 Ga een dennenappel voor de eekhoorn halen. 

 Maak je klein, sluip door het heidepaadje 

 Stop bij het bord tot iedereen er is. 

 Ren naar de dennenbomen: 

 zoek op de grond een dennenappel en ren terug. 

 Stop je dennenappel in de holle boom. 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vragen:  

 Wat voor draden zou de eekhoorn aan zijn staart hebben?  

 Vinden ze spinnen eng? 

 Ook hele kleine? 

 Wat doen spinnen? 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vragen: 

Pak de plantenspuit: 

 sproei in de heidestruikjes. 

 Komen er webben tevoorschijn? 

 Zijn het er veel? 

 Zitten er ook spinnen in? 

 

Ga verder naar de volgende opdracht 3 
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ik verstop me, 

doe je mee? 

 in de herfst is het zo fijn, 

 overal bladeren, groot en klein. 

 je kunt er lekker in lopen schoppen, 

 of je zelf erin verstoppen. 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   eekhoorns vachtje is rood en bruin, 

   zie je die kleuren hier in de tuin? 

   snap je hoe ik me hier verstop? 

   tussen die bladeren val ik niet op! 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 zoek maar wat bladeren er bij, 

 en maak een blader schilderij. 

 eekhoorn staat heel graag model, 

 kijk naar mij, dan lukt het wel. 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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 INSTRUCTIE 1 
Vragen: 

 Zoek  de voorraad van de eekhoorn: 

 Zoek in de hoop bladeren, er liggen 3 dingen verstopt. 

 Wat is eten voor een eekhoorn, 

 wat niet? 

 Verstop alles weer onder de bladeren. 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vragen:  

 Zien jullie rode of bruine kleuren? 

 Zien jullie ook de kleur groen? 

 Houdt de eekhoorn tussen het groene blad, 

 Houdt hem dan tussen het bruine blad: 

 Waar valt de eekhoorn meer op? 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vragen: 

 Maak een eekhoorn van bladeren: 

 kijk naar het voorbeeldplaatje. 

 Haal de bladeren uit het zakje: 

 maak het voorbeeld na. 

 Zoek takjes voor de poten. 

 Doe alles weer terug in het zakje. 

 
Doen 

 Kijk naar de bladeren op de grond: 

 hebben ze allemaal dezelfde vorm? 

 Zoek allemaal 3 verschillende blaadjes: 

 neem ze mee in de voorraadzak  

 

Ga verder naar de volgende opdracht 
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ik ben iets kwijt, 

help je zoeken? 

 een tijdje terug verstopte ik eten, 

 maar waar precies ben ik vergeten. 

 was het onder deze houten blokken? 

 of onder dat ene stapeltje stokken? 

 [INSTRUCTIE 1, ZOZ]  

    
   ik til er een op en kijk heel somber: 

   er zitten allemaal beestjes onder! 

   die lust ik niet, met al die pootjes. 

   jakkes nee, doe mij maar nootjes! 

   [INSTRUCTIE 2, ZOZ]  

 
 kijk nou toch eens in dat potje, 

 ze lijken groot, ik schrik me een rotje. 

 die worm lijkt zo wel een slang! 

 ik bibber hoor, ben jij niet bang? 

 [INSTRUCTIE 3, ZOZ]  
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 INSTRUCTIE 1 
Vertel: 

Eekhoorns verstoppen eten voor de winter. 

Maar vaak vergeten ze zo'n verstopplek.... 

Vragen: 

 Kunnen jullie goed onthouden? 

 Til dan doek nummer 1 eens op. 

 Kijk wat je allemaal ziet. 

 Noem eens op wat je ziet. 

 Leg de doek er weer overheen 

 Wie kan alles opnoemen wat op het bord ligt? 

 

Terug naar het voorblad. 

 

INSTRUCTIE 2 
Vragen:  

 Til doek nummer 2 op: 

 Til de grote boomschijf op  

 Kijk in de witte bak: 

 Zie je diertjes rondkruipen? 

 Kennen jullie sommige diertjes misschien? 

 Welke hebben geen pootjes, welke de meeste pootjes? 

 Kun je ze aanwijzen op de beestjeskaart? 

 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 
Vragen: 

 Til doek nummer 3 op: 

 pak een loeppot en een lepeltje. 

 Vang 1 diertje met het lepeltje. 

 Bekijk het diertje in de loeppot. 

 Vind je ze eng of grappig? 

 Doe de diertjes weer terug in de bak. 

 Leg de boomschijf er weer op. 

 Leg de doeken weer terug 

 

Ga verder naar de volgende opdracht 3 
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