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Inpakken, 
     opruimen  
          en wegwezen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Post en bezoekadres: Goffertweg 19  6532 AA Nijmegen  024-3541729 
 

 Tussen bijna kale bomen 
nevelt de regen  
haast ongemerkt wordt je nat 
Takken en stammen glimmen donker van het vocht 
Daaronder is alles bedekt met een roodbruine deken 
die de wereld toedekt voor de komende winter. 
zachtjes fluisterend fladderen de bladeren 
voor je voeten uit. 
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Colofon: 
 
Deze lesbrief is een uitgave van de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert te Nijmegen, 2008 1e oplage. 
Post- en bezoekadres: Goffertweg 19 6532 AA Nijmegen.  
 
Bezoekadres: de Educatieve Natuurtuin Goffert ligt aan de Goffertweg in het Goffertpark (zie plattegrond). 
Tijdens kantooruren is de Natuurtuin bereikbaar op tel. 024-3541729. 
E-mail: info@natuurtuingoffert.nl 
Site:      www.natuurtuingoffert.nl 
 
 
 
 
 
Tekst:  Louis van der Heijden, Educatief medewerker Natuurtuin Goffert 
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie 
microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de SENG.  
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INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT 
 
INPAKKEN, OPRUIMEN EN WEGWEZEN 

 - LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 5-6 
 
 
Doel van deze lesbrief: 
 
Aan de hand van deze lesbrief kunnen kinderen kennismaken met allerlei Herfstaspecten. 
 
De volgende thema's komen aan bod: 
- zaden en verspreiding 
- paddenstoelen 
- bomen en bladval 
- dieren in de herfst 
- weer 
 
Deze lesbrief bestaat uit 4 onderdelen 
 
A. DE VOORBEREIDINGSLES 
 
Het doel van de les is de kinderen voor te bereiden op het bezoek aan de Natuurtuin. U kunt zelf een 
keuze maken uit de suggesties die wij doen ter voorbereiding. Wij proberen zo volledig mogelijk een 
opdracht of activiteit te beschrijven en de materialen, die u daarvoor nodig heeft. 
Om de inhoud van deze lesbrief tot zijn recht te laten komen, verzoeken wij u dringend tijd uit 
te trekken voor een voorbereidende les(sen). 
 
B. HET BEZOEK AAN DE NATUURTUIN  
 
U treft hier instructies en informatie aan voor het bezoek aan de Natuurtuin. 
 
C. DE VERWERKINGSLES 
 
Het bezoek aan de Natuurtuin wordt nabesproken en de verzamelde materialen worden verwerkt in 
een aantal opdrachten.  
 
D. INSTRUCTIE- EN WERKBLADEN 
 
In de hoofdstukken A en C wordt verwezen naar instructiebladen dan wel werkbladen voor de 
kinderen. 
In dit hoofdstuk vindt u alles bij elkaar. 
 
Voor het bezoek aan de Natuurtuin dient elke groep kopieën van de werkbladen voor gebruik 
in de Natuurtuin mee te brengen. 
   
Controleert u aub direct data en tijden, zodat eventuele wijzigingen nog mogelijk zijn. 
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A. SUGGESTIES VOOR EEN VOORBEREIDINGSLES 
 
 Deze voorbereidingsles heeft een tweeledig doel. 
- kennismaking met verschillende Herfstthema’s en begrippen 
- een voorbereiding op waarnemen. 
 
Benodigde materialen (voor totaalpakket voorbereiding) 
 appels, pelpinda’s 
 doosje champignons 
 soda en wat (oude) tandenborstels (gaspitje en pan) 
 zonnebloempitjes, blikje maïskorrels, tarwebrood 
 
U dient de klas in werkgroepjes te verdelen van 4-5 leerlingen.   
Deze groepjes zullen ook als groepje in de Natuurtuin werken. 
Maximaal 7 groepen in verband met de opzet van de buitenles. 
(Het werken in groepjes bespaart ook materiaal voor de proefjes) 
 
A. Herfstthema’s 
 
A1. INLEIDEND KLASSENGESPREK  (10 min voorbereiding - 20 min gesprek) 
Kopieer A1 Inleiding op blz. 8  voor alle groepjes 
- Als voorbereiding op  het klassengesprek kunt u de kinderen de opdracht op dit blad  laten lezen en 
uitvoeren.  Inventariseer tijdens het gesprek de reacties op de verschillende vragen. 
 
A2. THEMAVOORBEREIDING GROEPJES  (10 min voorbereiding - 15 min overleg)  
- U kunt hiervoor A2 Themavoorbereiding op blz. 9 voor elk groepje kopiëren 

Neem de tekst met ze door en verdeel de Themavragen op blz. 10 
Het is de bedoeling dat de groepjes vast over deze vragen nadenken. Niet dat ze de antwoorden 
moeten weten. Na het tuinbezoek kunnen deze vragen nog eens bekeken worden. 

 
A3 t/m A5 VRUCHTEN EN ZADEN > BEGRIPPEN:  ZAAD, VRUCHT, VERSPREIDING 
      Inventariseer vooraf wat de leerlingen weten van zaden en vruchten (10 min) 
- Wat zijn zaden, wat zijn vruchten? 
- Waar komen ze vandaan? 
Om ze met het onderwerp aan de slag te laten gaan,  kunt u kiezen uit een aantal opdrachten: 

A3 ZADEN & VRUCHTEN  (A3 blz. 11, 12) 
A4 WINDDANSERS  (A4 blz. 13) 
A5 SPECIAAL TRANSPORT (A5 blz. 14) 

. 
A6. PADDESTOELEN     >BEGRIPPEN: SCHIMMELDRADEN,  SPOREN 
 Een paar proefjes vind u op A6 blz. 15, 16  
 
A7. BLADEREN 
      Een paar proefjes met bladeren vind u op A7 blz.  17, 18 en 19 
 
A8. WAT GAAN WE DOEN IN DE NATUURTUIN? BELANGRIJKE VOORBEREIDING !!! 
 Informatie voor de kinderen om door te nemen, voorafgaand aan het bezoek aan de natuurtuin 
 Kopieer voor elk groepje blz. 20, 21 en 22 

Neem de informatie met ze door en geef ze de mogelijkheid om "huiswerk" te doen. 
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 B. HET BEZOEK AAN DE NATUURTUIN. 
 
Voor Nijmeegse scholen worden de kosten van een bezoek gedragen door het 
Gemeentelijk Declaratiefonds - u hoeft daar niets voor te ondernemen.  
De les in de tuin wordt verzorgd door een van onze educatief medewerkers. 
Inclusief ontvangst en afsluiting duurt het tuinbezoek ongeveer 1 uur en 15 minuten. 
 
Aandachtspunten: 
 

 In deze digitale planner vindt u naast deze lesbrief extra informatie die van 
belang is voor het goed functioneren van de les. Het te behandelen thema komt 
dan voor de kinderen optimaal tot z’n recht.  

 U ontvangt 3 weken van te voren een herinneringsmail met de juiste datum en tijd 
van de geplande lessen. 

 Afmelden kan tot twee dagen vóór de geplande datum, bij latere afmelding 
worden onkosten in rekening gebracht. 
Regelt u daarom tijdig vervoer, als dat nodig is. 

 
* Tijdens de buitenles werken de kinderen in groepjes.  
Het is noodzakelijk dat de groepjes al vast gevormd zijn. 
In verband met de opdrachten maximaal 7 groepjes. 
 
* Tijdens de buitenles werken de leerlingen met "waarneemvellen" 
Wilt u voor ieder groepje een setje dubbelzijdig kopiëren. 
U vind deze in hoofdstuk D blz. 23 t/m 32 
Alle andere benodigde materialen voor het tuinbezoek zijn in de Natuurtuin 
aanwezig.  
 
 We raden aan om voor leerlingen van groep 4 ouders actief te laten begeleiden, 

tenzij u van oordeel bent dat de groepjes zelfstandig kunnen werken. 
 

Als u begeleiders tekort komt, meldt u ons dat dan van tevoren, dan kunnen wij 
misschien extra mensen inzetten.. 
 
* Wij verzoeken  u  op de afgesproken tijd bij de ingang van de tuin aanwezig zijn 
zodat de voortgang van de lessen niet verstoord wordt, wij werken met een tamelijk 
krappe tijdsplanning.  
Voor de juiste locatie zie plattegrond bij de colofon.  
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C. DE VERWERKINGSLES 
 
De tuinopdrachten zijn verdeeld in 8 categorieën 
- bomen 
- dieren en kleine beestjes 
- vogels 
- geuren 
- paddenstoelen 
- kleuren 
- zaden en vruchten 
- het weer 
 
Elk groepje is gestart met één themavraag die aan één categorie gekoppeld kan 
worden. U kunt de verzamelde gegevens per categorie sorteren en onder de groepjes 
verdelen.  
U kunt elk groepje kort verslag laten doen over antwoorden die ze op hun vraag 
gevonden hebben. 
Zijn er vragen onbeantwoord, dan kunnen ze voor extra informatie mailen naar:  
info@natuurtuingoffert.nl ter attentie van "de educatieve medewerkers". 
 
“Voetzolengrond” uitstrooien in een potje tuinaarde, water geven en in de vensterbank 
zetten. Elke dag kijken of er plantjes groeien, checken of de grond nog vochtig is. 
Na een week tellen hoeveel verschillende plantjes er zijn bovengekomen. 
 
Voor de groepen 5 en 6 kunt u kijken of  de groepjes gezamenlijk verbanden tussen de 
verschillende categorieën kunnen leggen. 
- het weer    > beïnvloedt veel categorieën 
- bomen     > verkleurende bladeren, bladval, vruchten en zaden vormen. 
      > veel eten voor afvalopruimers en voorraadverzamelaars  
      > minder beschutting voor dieren en vogels. 
-     dieren    > sommig voedsel is moeilijker te vinden. 
      > minder insecten, minder voedsel voor veel vogels. 
      > tijd om wintervoorraad op te bouwen   
-     vogels   > dieren en insecteneters krijgen het moeilijk, trekken vaak weg  
      > zaadeters bouwen wintervet op, maken wintervoorraad 
- geuren    > zie 'kleuren' 
- kleuren   > geuren en kleuren dienen als boodschap: rijp fruit 
- paddenstoelen  > er is veel “afval” te verwerken, vochtig weer  
- zaden    > verspreiding door dieren 
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D. INSTRUCTIE- EN WAARNEEMBLADEN. 
 
 
 
De bladzijden hierna bevatten werkbladen die deels gekoppeld zijn aan hoofdstuk A- voorbereiding 
en hoofdstuk C- verwerking. U kunt ze voor de betreffende les kopiëren. 
 
De bladzijden 23 t/m 32 zijn werkbladen die voor het bezoek aan de Natuurtuin (hoofdstuk B) 
noodzakelijk zijn en dienen voor elk groepje gekopieerd te worden.  
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A1. INLEIDING  
 

   
 
 
1. Gebeurt er in de herfst iets met jou ? 
( bv.: Ben je extra vrolijk of juist niet, kan je je niet 
concentreren of heb je zin in ander eten ?) 

 

2. Wat merken je zintuigen van de herfst als je buiten loopt ? 
 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

teken hier jouw gezicht 
 

m'n oren merken: m'n neus merkt: 

m'n ogen merken: 
en verder voel ik 

3. Wat is het eerste waar je aan denkt bij de Herfst? ( in 1 woord): 
 
……………………………………………………………. 
 
4. Geeft Herfst iedereen hetzelfde gevoel?  Bespreek het met elkaar. 

wat betekent 
Herfst eigenlijk 
voor míj ? 
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A2. THEMAVOORBEREIDING 
 
 
In de herfst worden de dagen weer korter. 
Het wordt kouder, 
In de natuur betekent dat grote veranderingen: 
 
- kleine beestjes gaan dood of verstoppen zich. 
- veel bomen verliezen hun bladeren 
- er verschijnen veel paddenstoelen 
- sommige vogels trekken weg  
- veel planten en bomen maken zaden 
-.de wereld om je heen wordt kaler 
- sommige dieren beginnen aan een winterslaap 
 
 
Elk groepje krijgt een vraag om over na te denken. 
Je hoeft het juiste antwoord niet te weten, 
maar misschien kun je samen een antwoord bedenken, 
of misschien weet je het antwoord al. 
 
In de natuurtuin ga je het juiste antwoord zoeken. 
Bekijk deze vragen nog eens ná het bezoek aan de Natuurtuin. 
Weten jullie dan wel antwoorden, 
of had je al het goede antwoord bedacht?. 
 

Veel succes !
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A2. THEMAVRAGEN 
 
Groep 1   Verliezen alle bomen tegelijk bladeren ? 

In de herfst verliezen veel bomen hun bladeren. 
Gebeurt dat bij alle bomen even snel ? 
Wat gebeurt er met al die bladeren? 
Overleg over een antwoord. 

 
Groep 2   Waarom maken veel planten nu zaden ? 
      Veel planten maken in de herfst zaden. 
 Waarom doen ze dat juist nu ? 

      Overleg over een antwoord.  
 
Groep 3   Kunnen vogels nog genoeg voedsel vinden ? 
      Als het koud wordt,  

 kun je bijna geen kleine beestjes vinden. 
  Veel vogels trekken daarom weg.  

  Wat zouden vogels eten die hier blijven? 
       Overleg over een antwoord. 
 
Groep 4   Waar komen de paddenstoelen vandaan ? 
      Plotseling zie je veel paddenstoelen. 
      Wat zijn dat voor vreemde dingen? 
 Zijn ze ergens voor nodig ? 
      Overleg over een antwoord. 
 
Groep 5   Zijn geuren en kleuren in de natuur nuttig ? 
      Mooie rode bessen, lekker ruikende vruchten, 
      waarom doen die planten toch zo'n moeite ? 
      Overleg over een antwoord. 
 
Groep 6   Dieren bereiden zich voor op de winter 
      In de winter is het koud, 
 Er is weinig eten te vinden. 
 Wat zou jij doen als je alleen wormen lust ? 
 Wat zou jij doen als je van nootjes houdt ? 
       Overleg over een antwoord. 
 
Groep 7   Waar blijven kleine beestjes in de winter? 
      In het voorjaar zijn er weer volop beestjes, 
 vliegende en kruipende… 
 Waar hebben die de hele winter gezeten? 
       Overleg over een antwoord. 
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A 3 INSTRUCTIEBLAD  "ZADEN & VRUCHTEN” 
 

1.  Zaden zijn belangrijk voor een plant. 
Zonder zaden komen er geen nieuwe planten. 
Daarom worden zaden vaak goed verpakt. 
Een zaad in de verpakking noem je “VRUCHT”. 

 

Soms kun je die verpakking eten, meestal noem je het dan “FRUIT” 
Een voorbeeld is de APPEL. 
Soms kun je de verpakking niet eten, maar de zaden wel. 
Een voorbeeld is de PELPINDA. 
Onderzoek de appel en de pelpinda, gebruik waarneemblad A3 
 

2.  Bomen- en plantenzaden kunnen niet zomaar overal groeien. 
- Er moet ruimte zijn om te groeien, 
- Er moet licht om te groeien, 
- Er moet een geschikte bodem zijn om te groeien, 
- En er moet water genoeg zijn om te groeien. 

 
Geschikte groeiplekjes liggen vaak ver weg.  
Daarom laten planten hun zaden verspreiden. 
ze gebruiken allerlei transportmiddelen: 
 

de wind:     ze zorgen dat hun zaden kunnen zweven. 
       bijvoorbeeld heel kleine lichte zaden,  
       zaden met pluis of vleugeltjes. 

dieren, mensen(1): ze zorgen dat hun zaden aantrekkelijk zijn. 
       ze maken eetbare zaden,  
       of doen er een smakelijke verpakking omheen. 

Dieren, mensen(2): ze zorgen dat hun zaden blijven plakken. 
       Ze maken zaden met klittenband of kleefpasta 
Het water:     ze zorgen dat hun zaden drijven. 
        Ze maken een zwembandverpakking 
 

Het blijft natuurlijk een kleine kans voor zo’n zaadje, 
Daarom maken planten vaak zo ontzettend veel zaden.Gebruik 
waarneemblad A4 en A5 om jezelf vast in zaadverspreiding te verdiepen  
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A 3 WAARNEEMBLAD VRUCHTEN EN ZADEN 
 
Ook planten moeten zich voortplanten. 
Ze maken een soort plantenbaby’s: ZADEN 
Planten verpakken hun zaden. 
Zaden in de verpakking noem je VRUCHT 
Vruchten kunnen er heel verschillend uit zien 
Doe 2 onderzoekjes met vruchten: 
 
Vrucht 1:  de PELPINDA: 
Breek de dop open. 
Hoeveel pinda’s zitten er in de dop ? ……….. 
 
Haal het vliesje van een pinda. 
Een pinda bestaat uit twee helften. 
Haal ze voorzichtig uit elkaar: 
Aan een helft zit een “slapend” mini-plantje:  
de KIEM (vergrootglas). 
 
De rest van het zaad is voedsel,  
daarmee kan de kiem uitgroeien tot een PLANTJE boven de grond. 
(als wij het zaad niet opeten tenminste….) 
Schrijf bij de tekening de goede namen VRUCHT / ZAAD / KIEM 
 
Vrucht 2: de APPEL: 
Snij de appel doormidden. 
Kun je in de appel zaden ontdekken ? ………. 
Maak de tekening hiernaast af. 
Schrijf de goed namen erbij VRUCHT / ZAAD 
 
Bestaan de appelzaden ook uit twee helften? 
(peuter eerst het donkere velletje er af) 
 
Als je klaar bent met onderzoeken, kan je alles opeten !

 



 
Educatieve Natuurtuin Goffert, Nijmegen      Inpakken, opruimen en wegwezen –2008                13 

A4 WAARNEEMBLAD WINDDANSERS 
 

- ken je een voorbeeld van zwevende zaadjes? 

Nee / Ja :…………………………………………………………………………..  
- kijk op de plaatjes 

welke zaden of vruchten zouden goed zweven? 
Bespreek in je groepje: kruis weg wat er niet bij hoort !  
 
 

 
 kokosnoot 

 
berkenzaad 

 
bessen 

 
 bramen 

 
eikel 

 

WEDSTRIJDJE:  
probeer een manier te vinden om een paperclip zo lang 
mogelijk te laten zweven.  
Speel met groepjes tegen elkaar:  
wiens ontwerp werkt het beste ? 

 
dennenzaad 

 
erwten 

 
paardenbloem 
zaad 

 
esdoornzaad 
(helikoptertjes) 
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vlaamse gaai 

 

A5 WAARNEEMBLAD SPECIAAL TRANSPORT 
 

 > Sommige planten laten hun vruchten expres opeten. 
Ze verpakken hun zaad in een lekker hapje. 
De zaden worden mee opgegeten. 
Die zijn te stevig om verteerd te worden 
en komen er met de poep mee uit: 
prima mest voor jonge plantjes ! 
 

1. Doe zelf (thuis) een test…. 
Dit heb je nodig:  

- een halve boterham 
- zonnebloempitjes of maïskorrels (die mogen gekookt zijn) 
- wasknijper 

Neem een hap van je boterham, kauw een paar keer (nog niet doorslikken) Doe er dan 
een lepel zaden bij, kauw een paar keer en slik door. Eet zo alles op. 
Controleer de komende drie dagen je poep ( denk aan de wasknijper op 
je neus) 
Wanneer zie je de zaden verschijnen ? Kruis aan: 

na 1 dag 0,     na 2 dagen 0,   na 3 dagen 0 
 
Heb je ook onbeschadigde zaden gezien? JA / NEE 
Denk je dat je zelf een goede verspreider bent ? (leg uit)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 > Sommige dieren stoppen zaden in de grond. 
Zo leggen ze een eetvoorraad aan voor in de winter. 
Maar dan moet je wel een goed geheugen hebben ! 
Veel voorraad wordt vergeten,  
maar de zaden zijn dan wel geplant ! 
 

2. Doe zelf (thuis) een test: 
Dit heb je nodig: tien knikkers en een tuintje. 
Stop op verschillende plekjes een knikker in de grond. 
Wacht een week en probeer ze dan terug te vinden. 
Wat is je score: ……………………………………… 
EXTRA: 
De dieren op de plaatjes leggen een wintervoorraad aan. 
Zoek op internet, wat voor zaden op hun menu staan. 
A 6 INSTRUCTIEBLAD  “DE PADDENSTOEL” 

 
eekhoorn 

 
vogels hebben ook nog eens géén tanden 
helemaal veilig voor het zaad !!! 
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Paddenstoelen zijn eigenlijk ook een soort vruchten. 
De zaden die er in groeien, zijn zo klein als stofjes. 
We noemen dat SPOREN. 
Als deze sporen kiemen, groeien er hele dunne draden uit: 
schimmeldraden ! 
 

Schimmels komen overal voor. 
Ze zorgen voor recycling in de natuur. 
Ze breken veel oud hout en oude bladeren af. 
Ze groeien het hardst als het lekker vochtig is. 
In de herfst hebben ze het dus erg naar hun zin – 
Veel vocht en veel voedsel. Daarom vormen ze in die tijd ook vaak 
‘vruchten’: PADDESTOELEN!  
Kijk op www.kennisnet.nl of www.schoolTV/beeldbank/  voor meer 
informatie 
 

Twee proefjes met schimmels: 
1. schimmeldraden 
- nodig:  1 schoon margarinekuipje, met deksel 

half sneetje brood 
Maak het brood een beetje vochtig. 
Doe het in het kuipje. 
Deksel erop, en pas een week later weer kijken ! 
Teken wat je dan ziet op waarneemblad A5 
Maak de schimmels vochtig met een plantenspuit. 
Kijk een week later nog eens: 
Als je geluk hebt staat het vol met bolletjes op een stokje: 
Minimini paddenstoelen 
 
2. sporenfiguur 
- nodig: 1 open champignon, stukje doorzichtig plakplastic 
Sporen zijn zo klein dat je ze zó niet kunt zien. 
Maar een hoop sporen bij elkaar is wat anders… 
Snijd de steel van je champignon af. 
Leg het hoedje op de aangegeven plaats op waarneemblad A5 
Zet er een bakje overheen en wacht een dag. 
Til het hoedje voorzichtig eraf: een sporenfiguur ! 
Plak het plastic erover, dan blijft het goed 
 
 

 

 

 



 
Educatieve Natuurtuin Goffert, Nijmegen      Inpakken, opruimen en wegwezen –2008                16 

A6 WAARNEEMBLAD  "DE PADDENSTOEL" 
 
1. de SCHIMMELDRADENPROEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn boterham na 1 week   mijn boterham na 2 weken 
 
 
2. SPORENFIGUUR 
 leg het hoedje met de plaatjes naar beneden midden op het sterretje! 
 
 
 
 
 
 

      *
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A 7  INSTRUCTIEBLAD BLADEREN 
 
1.  Boombladeren kunnen veel vormen hebben. 

Elke boom heeft zijn eigen vorm blad. 
 
Kies een blad uit dat je mooi vind. 
Gebruik waarneemblad A7: 
Leg het blad er onder. 
Houd het papier strak en ga er met wasco overheen. 
Gebruik herfstkleuren voor een mooi effect. 
Zo krijg je een afdruk van je blad. 
Kijk op het voorbeeldvel BLADVORMEN 
Zit jouw bladvorm erbij ? Schrijf de naam eronder! 
 
2. In een blad lopen grote en kleine kanalen: NERVEN. 

Vergelijk het maar met aderen in je eigen lijf. 
De dikste nerven kun je voelen. 
De fijne vaatjes zie je als je het blad tegen het licht houd. 

 
Voor het volgende proefje heb je wat dingen nodig: 
- Een paar mooie stevige bladeren 
- Een pannetje water 
- Soda (2 eetlepels voor een ½ liter water) 
- Een oude zachte tandenborstel 
- Een plek waar je kunt koken  
- Een volwassene voor de veiligheid 
 
Kook je bladeren in water met een paar eetlepels soda. 
15 minuten koken. 
Vis ze er voorzichtig uit. 
Spreid ze uit op krantenpapier en laat ze goed drogen. 
Als ze droog zijn kun je met het borsteltje 
al het blad tussen de nerven wegborstelen: 
je houd een bladskelet over. 
Plak er een in op Waarneemvel A7  
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VOORBEELDVEL BLADVORMEN 
 
1. In een blad lopen leidingen. 
Net als aders in je lijf, vervoeren ze belangrijke vloeistof 
Bij een blad noem je dat NERVEN. 
Als je een blad tegen het licht houdt, kun je ze goed zien. 
Je kunt verschillende vormen tegenkomen: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. Elke plant heeft haar eigen bladvorm. 
Hieronder staan een paar voorbeelden.  
(zoek in een boek, of op internet, als je meer voorbeelden wil zien) 
 
 
 
 
 

 

 

VEER-NERVIG 
 

HAND-NERVIG 
 

PARALLEL-NERVIG 
 

Enkelvoudig blad 
 

Handvormig samengesteld 
blad 
 

Veervormig samengesteld 
blad 
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A7 WAARNEEMBLAD BLADEREN 
 
Maak hieronder je bladafdruk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plak hieronder je bladskelet: 
(met doorzichtig plakfolie erover blijft het langer goed)
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A 8. WAT GAAN WE DOEN IN DE NATUURTUIN ?. 
 

Jullie komen binnenkort naar Natuurtuin Goffert. 
Jullie gaan daar onderzoekjes doen, 
die te maken hebben met het thema 'HERFST'. 
 

Hieronder kun je lezen wat jullie gaan doen. 
Misschien is niet alles meteen duidelijk. 
Dat is geen ramp: 
in de Natuurtuin wordt alles nog een keer uitgelegd, 
door een medewerker van de tuin. 
 
 

Het gaat zo: 
1.  Tijdens het onderzoekje werken jullie in groepjes. 
    Samenwerken is daarbij heel belangrijk, 
    daarom heeft iedereen een taak ! 
 
Er zijn 5 speciale taken: 
1. de tijdwaarnemer zorgt dat een onderzoekje niet te lang duurt. 
2. de voorlezer leest de tekst van de opdracht voor. 
3. de schrijver schrijft de antwoorden op het waarneemvel. 
4. de tekenaar voert teken-opdrachten uit. 
5. de spullenbaas kiest de juiste materialen uit de kistjes,  

  en bergt ze aan het eind weer op!  
 

Allemaal hebben jullie als taak de opdrachten uit te voeren 
 
Bij elk nieuw onderzoekje kun je van taak wisselen ! . 
Dan hoeft niet iedereen steeds hetzelfde te doen. 
 
TIP: 
Vóór je naar de Natuurtuin komt, 
kan elk groepje de speciale taken al verdelen:  
dat scheelt tijd, je kunt meteen na de inleiding aan de slag. 
Schrijf de taken op 5 postelastieken. 
Die kun je om je pols doen. 
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2. In de tuin kun je op 7 plekken onderzoekjes doen. 

Ieder groepje krijgt een eerste plek aangewezen, daarna kies je zelf een  
andere opdrachtplek, die vrij is.  

 
Op elke plek vind je: 

een vlag met boomkaart. 
gekleurde opdrachtkaarten. 
een materialenkoffertje 
 

    Op elke plek kies je een andere kleur opdracht uit. 
 
De tijdwaarnemer pakt de zandloper uit het koffertje 
De voorlezer leest de opdracht voor  
De spullenbaas pakt dingen uit het koffertje. 
De tijdwaarnemer draait de zandloper om. 
Dat is het teken om aan de slag te gaan. 
 

Tijdens de opdracht doen jullie waarnemingen: 
je ontdekt antwoorden op vragen. 
De schrijver schrijft op wat jullie ontdekken. 
De tekenaar tekent als dat nodig is. 
Jullie hebben daarvoor waarneemvellen. 
Op de opdrachtkaart kun je zien wèlk waarneemvel je nodig hebt. 
 
 
Als de tijd voor de opdracht om is, 
ruimt de spullenbaas alles op. 
Zoek een andere vrije opdrachtplek.  
Wissel de taken (elastieken). 
De voorlezer kiest daar een andere kleur opdracht. 
 

Zo ga je verder tot het tijd is om te stoppen. 
TIP: de medewerkers van de tuin kunnen ook vragen beantwoorden. 
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3. Op het opdrachtvel gebruiken we  symbolen, 
dit betekenen ze: 

 

  betekent dat je 1 zandloper de tijd hebt voor de opdracht.  
 

 je hebt 2 zandlopers de tijd voor de opdracht. 
 

 je hebt spullen nodig uit het materialen-koffertje (soms staan ze  
         ernaast). 
 

 schrijf op of teken wat je hebt waargenomen. 
 gebruik het juiste waarneemvel. 
 
 
 
4.  "HUISWERK" 
 
Als je buiten onderzoek doet, 
zijn al je zintuigen belangrijk. 
Zien, ruiken, proeven, voelen en horen. 
Maar vaak spelen je ogen erg de baas. 
Probeer je ander zintuigen ook eens de baas te laten spelen: 
 
Als je op internet zoekt naar 'proefjes zintuigen' , 
of "zintuigen spelletjes",  
vind je allerlei interessante sites. 
Ze beschrijven proefjes en spelletjes  
die je zelf of samen met anderen kunt doen. 
Probeer er een paar uit en maak een verslagje voor in de klas. 
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    ……………………………………… ( DATUM) 
 
 
WAARNEMERS : ……………………………………………… 
 
    ……………………………………………… 
 
    ……………………………………………… 
 
    ……………………………………………… 
 
    ……………………………………………… 
 
SCHOOL:    ………………………………………………………………………… 
 
GROEP:   ……………………….. 
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BOOM  IN DE HERFST 
 
WAT IS DE NAAM VAN JULLIE BOOM  ?   

……………………………………………….. 
 
 1.   KRUIS AAN  WAT JE ZIET AAN JULLIE TAK 

 
 
 
 
 
 

 
Is het makkelijk om een blad te vinden? Ja / nee / ertussenin 
Is het makkelijk om een zaad te vinden? Ja / nee / ertussenin 
Vind je het wel moeilijk? Schrijf op waarom: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        4.  VUL DE 'HERFSTMETER" IN   

 

waarneemvel 1 

De boom is helemaal kaal 

Je ziet nog wat bruine 
bladeren 

Je ziet veel gekleurd blad 

Bijna alle bladeren 
zijn nog groen 

 herfstmeter 

 
 
 
Nog groene 
bladeren 

 
 
 
Gekleurde 
bladeren 
 

 
 
 
 
Kale takken 
 

 
 
 
Vruchten of 
zaden  

3. HOE DENK JE DAT DEZE BOOM ZIJN 
ZADEN VERSPREID ?  
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………. 

2. 
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DIER IN DE HERFST 
 

VUL ALLEEN DE VRAGEN OVER JULLIE DIER IN ! 
 

DE WATERTEMPERATUUR IS ………. C.  
 

1. IS DAT TE KOUD VOOR KIKKERS ?:  
 

  JA:   > WE DOEN EEN ANDERE KLEUR OPDRACHT.  
  NEE: > kijk bij 2 

 

2. JA, HET IS NOG WARM GENOEG VOOR KIKKERS : 
 
 HEBBEN JULLIE KIKKERS GEHOORD ?    JA  /  NEE 

HEBBEN JULLIE KIKKERS GEZIEN ?    HOEVEEL ? ………….  
 
 
 

1. WELKE SPOREN ZIJN ER TE VINDEN ? 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………,.,. 
 

2. WELK VOEDSEL HEBBEN JULLIE GEVONDEN ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….., 
 
KONDEN JULLIE HET VOEDSEL NOG SNEL VINDEN ?    ,JA / NEE  
 
 

 
1. IS ER NOG EGELPOEP TE VINDEN ?      

 JA / NEE  
 

2.  IS ER NOG EGEL ETEN TE  VINDEN ? 
…………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
KONDEN JULLIE NOG MAKKELIJK VOEDSEL VINDEN ?       JA / NEE  

waarneemvel 2 
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www.pissebedden.info 

DIERTJES IN DE HERFST 
 

 WELK DIERTJE HEBBEN JULLIE GEZOCHT ?  ……………………………………. 
(VUL ALLEEN DE VRAAG OVER JULLIE DIER IN !) 
 

DIT WETEN WE NU VAN WORMEN :         
 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………  
 

DIT WETEN  WE NU VAN PISSEBEDDEN :                         
 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………….  . 
 
 

DIT WETEN  WE NU VAN SPINNEN:  
 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
 

DIT WETEN  WE NU VAN SLAKKEN :  
 

……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

waarneemvel 3 
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VOGELS IN DE HERFST 

 
A. WE HEBBEN IETS ONTDEKT OVER VOGEL-ETEN 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………… ------ 
 
 

-----------------------------------------------------------: 
 
 
 

B. WE HEBBEN IETS ONTDEKT OVER VOGELZANG:  
      
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
---------------------------------------------------------------------. 
 

……………………………………………………………………………………………………….--. 
 
 

C. WE HEBBEN OOK VOGELPOEP GEVONDEN: 
 
 

Wat was de kleur?  ……………………………………………… 
 
Zaten er zaden in ? ……………………………………………… 
 

TEKEN WAT JE GEZIEN HEBT. 

 

 

waarneemvel 4 
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ZADEN IN DE HERFST 
 
Welke plant heb je onderzocht ? 
 

…………………………………………………………………… 
 

Zaten er vruchten of zaden aan ? JA / NEE 
 

ZÓ ZIEN DE VRUCHT of HET ZAAD ER UIT:  
 (maak een tekening in vak 1) 
 
     ZO GROEIT HET AAN DE PLANT:      (maak een tekening in vak 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEB JE ONTDEKT HOE DEZE PLANT DE ZADEN VERSPREID ? 
Kruis aan  
 
 
 
 
 
 
 

waarneemvel 5 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
zwaartekracht 

 
 
eters en verzamelaars 

 
wind 

 
doe-‘t-zelvers 

 
water 

 
lifters 

 
 
darmtoeristen  

strooien en 
zwiepen 

 
geen flauw idee 



 
Educatieve Natuurtuin Goffert, Nijmegen      Inpakken, opruimen en wegwezen –2008                29 

 
PADDENSTOELEN IN DE HERFST 
 

Begin bij het mannetje,  
Kijk wat klopt voor jullie paddenstoel . 
Kruis aan en vul in. 
 

 

IK HEB 

een paddenstoel 
ontdekt op de grond, 
hij heeft.  

Een paddenstoel ontdekt 
op hout, hij heeft 

Een hoed en een steel 

 
 

Alleen een hoed  

DE KLEUR IS: 
……………………… 
……………… 

Een hoed en een 
steel, 

Hoe ruikt je 
paddenstoel ?: 
…………………………………
…………………………………

WAT ZIE JE NOG MEER ? 
 
Plaatjes............. :          JA / NEE 
 
Gaatjes…………… :          JA / NEE 
 
BIJZONDER: 
 
……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………. 
 

TEKEN DE PADDENSTOEL IN 
KLEUR. 

waarneemvel 6 

Een vreemde vorm 

 De kleur is: 
…………………………………. 
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HERFSTGEUR 
 

WAAR HEBBEN JULLIE NEUZEN HET MEEST VAN GENOTEN ?  

 vul in: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
DE GEUR 
VAN AARDE  

       0 

DE GEUR 
VAN VOCHT 

        0 

DE GEUR VAN 
BLADEREN 

          0 

DE GEUR VAN 
BOOMSCHORS 
           0 

DE GEUR VAN 
SCHIMMEL 
         0 

DE GEUR 
VAN: 
………………………
…… 

DE GEUR 
VAN GRAS 
           0 

WAT VINDEN JULLIE ERVAN OM AAN  ALLES TE SNUFFELEN ?  
 
waarnemer 1:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
waarnemer 2:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
waarnemer 3:…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
waarnemer 4:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
waarnemer  5:………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

waarneemvel 7 
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 KLEUREN IN DE HERFST 
 

A - WIJ DENKEN BIJ DE HERFST AAN DE KLEUR:  

    - ALS IK DIE KLEUR ZIE, WORD IK : ( kruis aan )  
 

waarnemer 1  : vrolijk/ verdrietig/ boos/ gelukkig/ of ……………….. 

waarnemer 2 : vrolijk/ verdrietig/ boos/ gelukkig/ of ……………….. 

waarnemer 3 : vrolijk/ verdrietig/ boos/ gelukkig/ of ……………….. 

waarnemer 4 : vrolijk/ verdrietig/ boos/ gelukkig/ of ……………….. 

waarnemer 5 : vrolijk/ verdrietig/ boos/ gelukkig/ of ……………….. 

 

B - WE HEBBEN OM ONS HEEN GEKEKEN:    

 - De kleur die 10 punten krijgt is: …………………………………… 

 - De kleur die 1 punt krijgt is:       ………………………………….... 
 

Geef de sterren een kleur die je gezien hebt. 
 Hoeveel punten krijgen de andere kleuren ? 

 schrijf het punt bij elke kleur 

 

 

  
…………………….. 

waarneemvel 8 



 
Educatieve Natuurtuin Goffert, Nijmegen      Inpakken, opruimen en wegwezen –2008                32 

HET WEER IN DE HERFST 
 
Hoe luidt jullie weerbericht voor vandaag ? 
 

 
 

DE TEMPERATUUR:  

1. Het is vandaag  ……………….C  
(teken ook in op de thermometer) 
 
Het voelt:   warm / koud / ertussenin 
 
 

2. DE WIND : (kruis aan) 
 

- waait niet vandaag 
- ritselt door de bladeren 
- laat de bomen zwaaien 
- laat mijn oren wapperen 

     - ………………………………………. 
 

3. DE ZON EN DE WOLKEN : (kruis aan) 
 

 - de zon schijnt, geen wolkje aan de lucht. 
 - de zon schijnt, er zijn ook wat wolkjes 
 - flinke wolken met tussendoor de zon 
-     - alleen wolken vandaag 

      - ………………………………………………………………………. 
 
 

Wat vinden jullie zelf van het HERFSTweer vandaag? 

……………………………………………………………………………………………………… 
Geef het weer een cijfer (van 1 tot 10): …………. 
 

 

  

 

waarneemvel 9 
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VOORBEELD 
BOOM IN DE HERFST: de BERK 

 
 
ONDERZOEK: Is deze BERK al in herfststemming? 

    Loep en ZadenTransportkaart 
ZOEK     Kies een dunne tak aan de boom uit. 

(De tak moet niet heel hoog zitten). 
   

DOE 1.  Bekijk de tak goed. 
Begin bij de stam. 

    Wat zit nog er allemaal aan?  
(vruchtjes, verkleurde blaadjes, droge blaadjes..) 
neem 1 gevallen blad van deze boom mee. 
 

  kruis aan op het waarneemvel wat je ziet.  
 

  2.  Kijk door de takken naar boven.  
   Wat zie je 't meest:  

bladeren of lucht ? 

     Vul de 'herfstmeter' in op het waarneemvel . 
 
    

3  Zitten er berkenvruchtjes aan de boom ? 
    Probeer er dan 1 te plukken. 
    HAAL HET VOORZICHTIG UIT ELKAAR.  
    Bekijk de berkenzaadjes met de loupe. 
    Teken een zaadje en doe de test: 

kijk op de achterzijde van deze kaart !  
   vul daarna opdracht 3 in op het waarneemvel  

    Neem een vrucht of wat zaadjes mee 

NODIG: 
waarneemvel 1 
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VOORBEELD 
 

VOGELS IN DE HERFST  
 

 

ONDERZOEK 1 Zijn er nog vogels te horen? 
    ( je moet erg stil zijn bij deze opdracht !) 

    Luistertoeter 
 

ZOEK   Zoek een plekje waar je kunt zitten. 
     

DOE   Luister naar de vogels om je heen. 
    Gebruik je luistertoeter. 
    En doe je ogen dicht. 
    Hoeveel verschillende vogels hoor je ? 
    Kun je sommige vogels ook zien zingen ?: 

Kijk dan op de achterkant naar de plaatjes. 

 Schrijf op wat je hebt gehoord (bij B). 
 

ONDERZOEK 2 Is er nog eten te vinden voor vogels? 

    Loep-kijker + Strooi&Zwiepkaart 
 

ZOEK   Kijk op de Strooi & Zwiepkaart: 
Zoek in de buurt naar deze planten. 

 

DOE    Zaadetende vogels zijn dol op deze planten. 
Doordat ze knoeien bij het eten, verspreiden ze 
zaden ! 

    Kun je ontdekken waar de zaden zitten? 
    Bekijk er een paar in de loepkijker. 
    Teken waar de zaden zitten. 
    Strooi ze dan in het rond. 

 Schrijf op wat je gezien hebt (bij A). 
 

NODIG 
waarneemvel 4 


