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Begeleidersinstruktie: 
 

Eekhoorn: (achter in het bos) 

Opdracht: “Ga op zoek naar voedsel waarvan je denkt dat een eekhoorn dat 

lekker vindt.”  Ieder kind krijgt een eierdoosje om te verzamelen. Paddestoelen 
laten staan! 
5 min verzamelen, daarna kijken wat je gevonden hebt en vergelijken met wat er 

in de rode zakdoek zit (dit is een verzameling van wat een eekhoorn eet) 

Niets uit de zakdoek meenemen en weer dicht doen voor de volgende groep! 
 

Merel: (voor in het bos) 
Opdracht: “Ga op zoek naar voedsel waarvan je denkt dat een merel dat lekker 

vindt.”  Vraag of ze een merel kennen. Heb je wel eens gezien dat hij een worm 

uit de grond trekt? Kun je zelf ook een worm vinden? 

Zoekgebied: vooraan in het bos+ kruidentuin (lijsterbes!). 

Niets uit de zakdoek meenemen en weer dicht doen voor de volgende groep! 
 

Mol: (via kruidentuin, ingang door boogje.) 
Let op: voordat je het paadje in gaat  

Iedereen krijgt een mollenbrilletje; een mol is blind !. Zet de kinderen met bril 

op 1 voor 1 achter elkaar, handen op de schouders van de voorganger. Ga zelf 

voorop lopen. Doe net alsof het een mollengang is.(doe alsof je onderweg moet 
graven omdat de gang is ingestort/of je vindt een vette worm) Brilletjes weer 

terug naar begin. Aan het eind kun je wormen bekijken en voelen. 
 

Hamster: (op de akker) 

Zie opdrachtbordje  Ga op alle akkers op zoek naar eetbare zaden.(granen, 

wilde planten) Verzamel het in een emmertje (1 per kind)Peuter de zaden uit de 

aren! Onder de theedoek zie je een verzameling bonen en granen. Wat eten wij 
zelf ook? Proef maar eens! Zou een hamster ook een peper lusten? 
 

Geheugenspelletje: (eekhoorn met vraagteken) 

Een eekhoorn heeft een heel goed geheugen, anders kan hij het voedsel dat hij 
heeft verstopt niet terugvinden!  Er liggen verschillende voorwerpen op het 

dienblad. Kijk er goed naar(verder niets zeggen). Theedoek erover. Iedereen 

probeert alle dingen terug te vinden. Maak het ev. eenvoudiger door allemaal één 

ding te zoeken. 


