
 

 

  

 

Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik ruik iets,  

ruik jij het ook? 

 Eekhoorns hebben een goede neus. 

 Ze ruiken een paddenstoel al van ver. 

 Zie je een paddenstoel? 

 Test hoe goed jouw neus is. 

 INSTRUCTIE 1  

    

   Er zijn veel soorten paddenstoelen. 

   Kijk op het vormenblad. 

   Welke vorm past bij jouw zwam? 

   INSTRUCTIE 2 

 

 Is het een paddenstoel met een steel? 

 Kijk met het spiegeltje onder de hoed. 

 Wat zie je? 

 INSTRUCTIE 3 

1 

2 

2 

2 

1 

1 



 INSTRUCTIE 1 

Eekhoorn ruikt een paddenstoel al van ver: 

 Gebruik de 'meterstok'. 

 Meet 5 meter vanaf de paddenstoel. 

 Ga daar staan en snuffel. 

 Ga steeds dichterbij, tot je de paddenstoel ruikt. 

 Van hoe ver kun jij de paddenstoel ruiken? 

 Vind je het lekker ruiken of vies? 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 2 

Bekijk  vormenblad. 1A 

 Welk plaatje past bij jullie paddenstoel?  

Hang het vormenblad terug. 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 

 Pak het spiegeltje bij deze vlag. 

 Kijk met het spiegeltje onder de hoed 

 Zie je streepjes of gaatjes? 

 Streepjes? Zijn de streepjes wit of donker? 

 Gaatjes ? Zijn ze geel of wit? 

 
Leg het spiegeltje terug en ga naar de volgende opdracht 
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1 

1 
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Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik zie wintervoorraad,  

zoek je mee? 

 Op het plaatje zie je beukennootjes. 

 Ze zitten verpakt in een 'bolster'. 

 Zoek onder deze Beukenboom: 

 > 5 nootjes  

 > 5 bolsters 

 INSTRUCTIE 1 

    

   Kijk in de takken van de boom. 

   Hangen daar nog bolsters?    
   Zie je nog bladeren aan de boom? 

   Zijn ze gekleurd of nog groen? 

   INSTRUCTIE 2 

 

 Knaag een nootje open. 

 Proef zelf hoe het smaakt. 

 Vind je ze lekker? 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 

 Pak een bolster, breek de slippen van elkaar los:  

 ( het lijken net eekhoorn-oortjes ). 

 Hoe voelt de buitenkant? 

 Hoe voelt de binnenkant? 

 Bekijk een nootje: 

 Wat is de vorm? 

 Is het hard of zacht? 

Doe de verzamelde bolsters en nootjes in het zakje. 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 2 

 Zie je nog bolsters hangen? 

 Kun je tussen de takken door de lucht al zien, 

 of zit er nog te veel blad aan de boom? 

 Is het blad aan de boom gekleurd of nog groen? 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 

 Gebruik je nagels en tanden. 

 Begin bij het puntje van de noot. 

 Voel je een echte eekhoorn. 

Ga verder naar de volgende opdracht 
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Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik zie wintervoorraad,  

zoek je mee? 

 Dit is de oudste boom in de tuin. 

 Elk jaar wordt hij wat dikker. 

 Ontdek hoe oud hij is... 

 met een meetlint1 

 INSTRUCTIE 1  

    

   Aan de Eikenboom groeien eikels 

   In de herfst vallen ze omlaag. 

   Eekhoorn is daar erg dol op, 

   Zoek een eikel met een dop op. 

   INSTRUCTIE 2  

 

 Mensen vinden eikels niet te eten, 

 ze smaken bitter. 

 Maar je kan er leuk mee spelen, 

 buiten hoef je je nooit te vervelen 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 

 Pak het meetlint, doe het om de boom. 

 Elk streepje is een jaar: 

 kijk bij welk getal je uitkomt,  

 Zo oud deze is boom ongeveer! 

 Worden mensen zo oud? 

 Hoe ouder, hoe dikker:  is dat bij mensen ook zo? 

 Ga met je groepje bij elkaar staan. 

 Span het lint om je groepje. 

 Hoe oud zijn jullie samen in boomjaren?  

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 2 

 Verzamel 5 eikels voor in het zakje. 

 Probeer er een met dopje te vinden. 

Terug naar het voorblad 
 

 

INSTRUCTIE 3 

 Bekijk de platte kant van de eikel.. 

 Gebruik de priem: 

 Maak een klein gaatje in het midden 

 Steek er een prikker in: Tollen maar!. 

Ga verder naar de volgende opdracht 

1 

1 

1 

2 

2 
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Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik zie wintervoorraad,  

zoek je mee? 

 Je staat bij een Tamme Kastanje. 

 In de herfst vallen er stekelballen uit. 

 Daar zitten de kastanjes in. 

 Een feestmaal voor een eekhoorn. 

 INSTRUCTIE 1 

    

   Zoek op de grond dikke stekelballen, 

   die zijn hiernaar beneden gevallen. 

   Maak er 1 open, pas op ze prikken!: 

   gebruik liever je voeten. 

   INSTRUCTIE 2 

 

 Als een eekhoorn loopt, 

 heeft hij al zijn poten nodig. 

 Hoe neemt hij een kastanje mee, 

 naar zijn nest in de boom? 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 

Kijk naar boven: 

 Wat voor bladeren horen bij deze boom? 

 Zie je die ook op de grond liggen? 

 Wat voor kleur hebben ze?  

Terug naar het voorblad 
 

INSTRUCTIE 2 

 Maak met je voeten een bolster open: 

 Hoeveel kastanjes zitten er in? 

 Zijn ze allemaal even groot? 

Terug naar het voorblad. 
 

INSTRUCTIE 3 

 Neem een kastanje tussen je tanden. 

 Klim naar het nest, laat de kastanje erin vallen. 

 Neem daarna die kastanjes mee. 

Ga verder naar de volgende opdracht 
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1 

1 

2 

2 
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Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik kan iets goed,  

doe jij me na? 

 Een eekhoorn is een meester-klimmer. 

 Hij heeft ook echte klimnagels. 

 En een goed evenwichtsgevoel. 

. Zijn staart helpt hem daarbij 

 INSTRUCTIE 1  

    

   Hoe is jouw evenwichtsgevoel? 

   loop eens voorzichtig over deze balk 

   En klim eens op die oude boomstronk. 

   Lukt het je makkelijk? 

   INSTRUCTIE 2  

 

 Lukt het ook op voeten en handen? 

 Of als je twee emmertjes vasthoudt? 

 Probeer ook zo'n staart in iedere hand.  

 Wat gaat het beste?. 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 

Eekhoorns hebben een goed evenwichtsgevoel: 

Probeer wie het langst op 1 been kan staan. 

Loop eens voorzichtig over de balk.  

Terug naar het voorblad 
 
 

INSTRUCTIE 2 

De eekhoorn kan goed klimmen, 

maar hij heeft dan ook klimnagels. 

 Kijk op het plaatje >>>> 

 Jullie nagels zijn heel anders, 

 wie kan er toch goed klimmen? 

 Klim in de oude boomstronk. 

 Doe dat één voor één!!! 

Terug naar het voorblad 
 

 

INSTRUCTIE 3 

Loop op verschillende manieren over de balk: 

 Wat is het makkelijkste? 

 op handen en voeten? 

 met in elke hand een emmertje ? 

 met in elke hand een 'staart' ? 

Ga verder naar de volgende opdracht 
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1 
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Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik zoek eten,  

zoek je mee? 

 De boom hier heet Esdoorn. 

 Er groeien speciale zaden aan: 

 Elk zaad heeft een vleugeltje. 

 Als het waait, gaan ze vliegen.  

 INSTRUCTIE 1 

    

   Doe een wedstrijdje met elkaar: 

   Gooi zo'n helikoptertje in de lucht, 

   Wie komt er het verste weg? 

   INSTRUCTIE 2 

 

 Eekhoorns eten de zaden op, 

 je kunt ze niet bewaren. 

 Peuter het dikke deel open 

 Dan vind je een zaadje. 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 

Bekijk de zaden in het bakje. 

 Zie je ze ook aan de takken hangen? 

 Zoek een vleugelzaad op de grond. 

 Laat het los in de lucht: 

 kijk wat er gebeurt. 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 2 

 Pak allemaal een vleugelzaad: 

 tel tot drie, gooi het zo hoog als je kan. 

 Kijk waar het neerkomt. 

 Meet met je voeten hoever jouw zaad vliegt. 

Terug naar het voorblad 

 

INSTRUCTIE 3 

 In het verdikte deel zit een zaad: 

 Splijt het open met je nagels, 

 haal het zaadje eruit. 

 Vouw de flapjes uit elkaar,  

 maak ze wat vochtig met spuug, 

 plak het op je neus! 

Ga verder naar de volgende opdracht 
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1 

1 

2 
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Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik zoek eten,  

zoek je mee? 

 Dennen verliezen geen blad in de winter. 

 Ze blijven groen. 

. Hun blad is dun en stevig. 

 Het bevriest niet.  

 INSTRUCTIE 1 

    

   Aan een den groeien dennenappels. 

   Daar zitten dennenzaden in. 

   Eekhoorns zijn daar dol op. 

   Kijk hoe ze bij de zaden komen. 

   INSTRUCTIE 2 

 

 Is een eekhoorn zwaar of licht? 

 En hoe meet je zijn gewicht? 

 Gebruik daarvoor de weegschaal hier: 

 hoeveel dennenappels weegt dit dier? 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 

 Bekijk de blaadjes van de den: 

 Ze hebben een scherp puntje [voelen!] 

 De blaadjes lijken op een naald. 

 Zulke bomen heten 'naaldbomen'. 

 Bij een den groeien steeds twee naalden bij elkaar. 

Terug naar het voorblad 
 

INSTRUCTIE 2 

 Achter de schubben van dennenappels zitten zaden.  

 De eekhoorn knaagt ze eraf en eet de zaden op. 

 Bekijk de afgeknaagde dennenappels: 

 Waar begint de eekhoorn met knagen denk je? 

 - bovenaan?, -of onderaan? 

Terug naar het voorblad 
 
 

INSTRUCTIE 3 

 Met een balans kun je gewichten vergelijken: 

 Stop de sokeekhoorn in het ene schaaltje. 

 De balans zakt aan die kant naar beneden. 

 Leg dennenappels in het andere schaaltje:  

 stop als de balans weer in evenwicht is. 

 Hoeveel dennenappels weegt de sokeekhoorn?  

Ga verder naar de volgende opdracht 
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1 

1 
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Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik bouw een nest,  

help je mee? 

 Eekhoorns houden geen winterslaap. 

 Ze maken een nest tegen de kou. 

 Met een voorraadje noten erin, 

 voor als het slecht weer is 

 INSTRUCTIE 1 

    

   Bekijk het voorbeeld nest goed, 

   het is nog niet af. 

   Waarmee is het nest gebouwd? 

   Zoek van elk materiaal 1 voorbeeld 

   INSTRUCTIE 2 

 

 Als je wat gevonden hebt, 

 kun je het in het nest verwerken. 

 Let op: houdt een ingang vrij 

 anders is het zielig.... 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 

 Dit is een foto van een eekhoornnest.  

 Kun je zien waar het van gemaakt is? 

Terug naar het voorblad 
 

INSTRUCTIE 2 

 Help bij het bouwen van het 

nest. 

 Verzamel eerst materiaal: 

 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 

 Maak het nest een stukje af, 

 Kijk goed waar alles hoort. 

 Zorg dat er een ingang blijft! 

Ga verder naar de volgende opdracht 

1 

1 

1 

2 

2 
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Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik spits mijn oren,  

luister je mee? 

 Als je niet kunt horen, 

 wat zou dat allemaal betekenen? 

 De eekhoorn houdt zijn oren gespitst: 

 buiten is het niet altijd veilig! 

 INSTRUCTIE 1 

    

   Roofvogels en roofdieren: 

   als hij niet oplet is hij de klos. 

   Ze eten hem op met huid en haar, 

   dat lijkt mij wel heel erg naar. 

   INSTRUCTIE 2 

 

 Of vogels die zijn eikels stelen, 

 zo gauw hij niet goed oppast. 

 Luister goed als je buiten bent, 

 of er iets ritselt in de struiken. 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 

 Luister 1 minuut lang, wees zelf heel stil. 

 Doe je ogen dicht. 

 Wat hoor je allemaal om je heen? 

 Wat hoor je dichtbij? Wat hoor je ver weg? 

 Wat zou gevaarlijk kunnen zijn? 

Terug naar het voorblad 
 

INSTRUCTIE 2 

Kijk op foto-blad 9A: 

 Voor welk dier moet een eekhoorn bang zijn? 

 Welk dier zou zijn voorraad willen inpikken? 

Terug naar het voorblad 
 

INSTRUCTIE 3 

 Doe een spel:   

 jullie zoeken nootjes op de grond. 

 Als je  begeleider met de regenstok ritselt, 

 luister dan wat hij/zij roept: 

 hoor je 'vos' of 'havik'  ren naar een boom of struik. 

 hoor je 'gaai',  houd dan je handen over je nootjes. 

 hoor je  'konijn', ga dan door met nootjes zoeken. 

Ga verder naar de volgende opdracht 

1 

1 

1 

2 

2 

3 
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Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik zoek eten, 

zoek je mee? 

 Kijk op het plaatje. 

 Dit zijn rozenbottels 

 Ze groeien aan een rozenstruik. 

 Zie je hier een rozenstruik met bottels? 

 INSTRUCTIE 1 

    

   Rozen hebben doorns, 

   wees voorzichtig met plukken. 

   Pluk een paar bottels 

   en peuter er een open. 

   INSTRUCTIE 2  

 

 Misschien heb je het zonder te weten, 

 deze vrucht wel eens gegeten! 

 rozenbotteljam is best lekker, 

 proef een beetje uit de pot. 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 

 Zie je de rozenbottels?  

 Bekijk ze eerst, wat klopt?: 

 ze zijn nog allemaal groen. 

 er zijn groene en rode bottels. 

 alle bottels zijn rood. 

 de bottels zijn oud en rimpelig. 

Terug naar het voorblad 
 

INSTRUCTIE 2 

 pluk allemaal 1 rode bottel, - pas op de stekels!  

 Peuter één bottel open. 

 Wat zit er in de bottel?  

 Hoeveel zijn het er, wat voor kleur hebben ze? 

 Zijn ze hard of zacht? 

 Proef een stukje .van de rode buitenkant 

 Doe de rest van de bottels in de voorraadzak 

Terug naar het voorblad 
 

INSTRUCTIE 3 

 Van de bottels kun je jam maken. 

 Proef een klein hapje. 

 Spoel het lepeltje daarna af  

Ga verder naar de volgende opdracht 

  

rozenbottel. 

1 

1 

1 

2 

2 
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Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik wil naar de dennenboom,  

wat is de veiligste weg? 

 Het liefst klimt hij van boom naar boom. 

 Dat is het veiligste voor de eekhoorn. 

 Maar soms is over de grond korter. 

 En soms ligt er eten op de grond. 

 INSTRUCTIE 1 

    

   Ken je dat ook?: 

   Je loopt in de herfst door het bos, 

   plakken er draden in je gezicht. 

   Herfstdraden, wat zijn dat? 

   INSTRUCTIE 2  

 

 Je moet even die spuit gebruiken, 

 sproei ermee in deze struiken. 

 Had je dat nou kunnen verzinnen? 

 Het zit hier vol met kleine spinnen! 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 

 Zie je ergens dennenbomen staan? 

 Een eekhoorn is dol op dennenappels. 

 Er loopt een paadje door de heide: 

 Sluip allemaal over dat paadje.  

 Neem deze kaart even mee!!! 

 Stop waar de hei ophoudt, En dan: 

 Ren naar de dennenbomen, pak een 

dennenappel, 

 Ren terug naar dit punt. 

Terug naar het voorblad 
 

INSTRUCTIE 2 

 Spinnendraden zijn moeilijk te zien, 

 behalve als het mist, dan glinsteren ze mooi. 

 Zie je nu in de buurt spinnenwebben? 

Terug naar het voorblad 
 

INSTRUCTIE 3 

 Als je met de plantenspuit in de heide sproeit, 

 zie je spinnenwebjes tevoorschijn komen. 

 Zijn het er veel? 

 Zet de plantenspuit terug, hang de kaart terug 

 Ga verder naar de volgende opdracht 

1 

1 

1 

2 

2 
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Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik verstop me,  

doe je mee? 

 In de herfst valt er veel blad. 

 Je kan er lekker doorheen schoppen, 

 of je erin verstoppen. 

 Zie je hier al veel gevallen blad? 

 INSTRUCTIE 1 

    

   Gevallen blad is niet meer groen. 

   Welke bladkleuren zie je hier? 

   Een eekhoorn is roodbruin. 

   Tussen herfstblad valt hij niet op!. 

   INSTRUCTIE 2  

 

 Kijk naar de tekening van de eekhoorn. 

 Gebruik die als voorbeeld, 

 maak op de grond een portret. 

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 

 Kijk naar de bladeren op de grond: 

 Hebben die allemaal dezelfde vorm? 

 Hoeveel verschillende vormen zie je? 

 Zijn de bladeren droog of vochtig? 

Terug naar het voorblad 
 

INSTRUCTIE 2 

 Haal de 'sok-eekhoorn' van je hand. 

 Leg hem eerst tussen groene bladeren. 

 Bekijk hem van een afstandje. 

 Leg hem daarna tussen het afgevallen blad. 

 Bekijk hem weer van een afstandje. 

 Waar valt de eekhoorn het meest op? 

Als een dier dezelfde kleur heeft als zijn omgeving, 

noem je dat een schutkleur.  

 Waarom zou dat fijn zijn voor een dier?  

Terug naar het voorblad 
 

INSTRUCTIE 3 

 Veeg een stukje grond vrij. 

 Maak een eekhoorn portret: 

 Gebruik blaadjes en takjes. 

Ga verder naar de volgende opdracht 
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Klimmend door de herfst 2018, Educatieve Natuurtuin Goffert 

ik ben iets kwijt,  

help je zoeken? 

 Eekhoorns maken een wintervoorraad. 

 Ze verstoppen noten in holletjes, 

 zo hebben ze in de winter te eten.  

 Maar hun geheugen is nogal slecht... 

 INSTRUCTIE 1 

    

   Als hij verstop-plekjes zoekt, 

   komt hij kleine diertjes tegen. 

   Meestal eet hij vegetarisch, 

   maar lust soms best zo'n beestje. 

   INSTRUCTIE 2  

 

 Bekijk 2 diertjes met een loep. 

 Kijk op de kaart: 

 Staat jou diertje er bij? 

 Laat het dan weer vrij.  

 INSTRUCTIE 3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 



 INSTRUCTIE 1 

 Til doek 1 op: je ziet 6 verschillende dingen. 

 Bekijk 30 tellen goed wat je ziet. 

 Doe de doek er weer overheen. 

 Wie kan alle 6 dingen opnoemen? 

 Welk naamkaartje hoort bij welk voorwerp? 

Terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 2 

 Draai eens een stam om: zie je veel diertjes? 

 Zijn het allemaal dezelfde? 

 Leg de stam weer op zijn plek. 

Terug naar het voorblad 

INSTRUCTIE 3 

 Til doek 2 en doek 3 op.: til de grote boomschijf op. 

 Er zit een bak onder met bodemdiertjes. 

 Pak beestjeskaart 13A erbij. 

 Kennen jullie sommige diertjes misschien? 

 Zitten alle diertjes op de kaart ook in de bak? 

 Vang 1 dier met een lepeltje, bekijk in de loeppot. 

 Doe het diertje daarna terug in de bak. 

 Leg de schijf er weer op. 

Ga verder naar de volgende opdracht 
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