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4.      Eikels

Hier groeien eiken. 
Aan eiken groeien eikels. 
Zie je de eikels in de boom hangen? 
In de herfst vallen ze op de grond. 
Liggen er al eikels op de grond?

Hebben de eikels een hoedje op? 
Zit er ook een steeltje aan? 
Aan het steeltje zat de eikel vast aan de tak.

Waar komt een nieuwe eikenboom vandaan?
Als er een eikel op de grond valt.
En er genoeg ruimte is om te groeien. 
Dat groeit er uit die eikel een nieuwe boom. 

Wil jij ook een nieuwe boom planten? 
Neem een eikel mee.
Stop het ergens in de grond.
Wacht af tot volgend voorjaar, 
dan zul je hem zien groeien.

O jee? Waar had ik die eikel nou gestopt? 
Om dat te onthouden zet je er een stokje naast.

5.      Herfsttekening

Creatief ‘tekenen’

We gaan een ‘herfsttekening’ maken.
We gebruiken geen potlood en geen pen.
Wat dan wel? 
Zoek allerlei spullen uit de natuur die op de grond liggen:
zoals takjes, steentjes, blaadjes, eikels, afgevallen bessen, schelpen, housnippers.

Maak met deze spullen een mooie ‘tekening’.

? ? ?

bijen
huis

hoofdgebouw

natuur
speelplaats

Buiten zie je dat het herfst is.
Vandaag ga je buiten op zoek naar mooi gekleurde bladeren, spinnen en 
paddenstoelen.
Op dit papier vind je allerlei spelletjes en opdrachten over de herfst.
Zoek buiten de nummers 1 t/m 5 op de paaltjes.
De plattegrond helpt je daarbij.
Zoek vervolgens naar hetzelfde nummer op dit papier.

Veel plezier!
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1.      Paddenstoelen

Zingen
Het is nu herfst.
Paddenstoelen houden van vochtigheid.
En dat is het in de herfst.

              Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen,
              Zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen,
              Krak, zei toen die paddenstoel met een grote zucht,
              Allebei de beentjes, hoepla in de lucht!

Kijken/paddenstoelen zoeken 

Hebben alle paddenstoelen een steel en een hoed? 
Kijk eens goed rond en ga op zoek naar paddenstoelen. 
Hebben ze allemaal steeltjes?

Welke vormen kunnen paddenstoelen hebben? 
Kijk eens op de zoekkaart. 
Zie je deze ook in het echt?

2.      Spinnen

Spinnen en hun web
Sommige spinnen maken een plakkerig web. 
Vooral in de ochtend zie je de webben goed.
Er liggen dan druppeltjes dauw op de webben.

Zie je hier hangmatwebjes en trechterwebjes ? 
Deze zijn gemaakt door hangmatspinnen en 
trechterspinnen. 
De hangmatspin hangt ondersteboven onder de 
horizontale mat en wacht daar tot een vliegend 
insect tegen de draden aanvliegt
De trechterspinnen zitten onder de opening van de trechter. 

                             Hier zie je weer een andere spin. 
                             Hoe zou deze spin heten?
 

                             Tel eens hoeveel poten die spin heeft…1, 2, 3, ………

Op zijn rug staat een kruis, daarom noemen we hem kruisspin.

Een spin heeft 8 poten.

Zijn web lijkt op een                     daarom heet het                          een wielweb.

Waarom denk je dat sommige spinnen een web maken? 

Tekenen
Teken met een stokje een spin in de grond.
Teken ook zijn web erbij. 
Waar zou de spin beginnen met zijn web?

Spinnen zonder web
Sommige spinnen maken geen web.
Zij rennen achter hun prooi aan.
Zullen we dit nadoen met een spelletje? Tikkertje!

3.      Bladeren

Bladeren verzamelen voor thuisopdracht
Bladeren en de herfst horen bij elkaar.
Zie je al veel bladeren op de grond?
Zoek een paar mooie bladeren: 
grote en kleine en verschillende vormen en kleuren. 
Droog ze thuis tussen oude kranten.
Maak er daarna een mooi plakwerk van.

Spelletje
Zoek-het-blad-spel:
Zoekt drie verschillende bladeren. 
De anderen kijken niet.
Weten zij van welke boom of struik ze afgekomen zijn?

Nu is de ander aan de beurt. 
Wie had ze alle drie goed?

Weten jullie ook de naam van de bomen?

eik

beuk

berktrechterwebhangmatweb

Met een web vangen ze vliegjes. Dat is hun eten.

De spin maakt eerst een horizontale draad.
Dan maakt hij de ‘spaken’ van het wiel.
Daarna maakt hij rondlopende draden,
van binnen naar buiten.


