
 

  



 

   

 
 
Start  Ga naar de grote boom. Lees voor uit het boek:

 
Horen Ga linksom naar de blauwe knoppen. 
  Lees de tekst: 

   
  Beluister de geluiden. Bespreek :  

 Welke geluiden hoor je?  
 Wie of wat maakt het geluid?  

 
Kijken Ga verder naar het beeldscherm. Lees de tekst: 

 
Bekijk de video. Bespreek: 
 Waarom maakt een spin een web?  
 Zien alle spinnenwebben er hetzelfde uit?  
 Wat gebeurt er als het web stuk gaat?  

 
Zoeken Lees de tekst: 

   
  Ga op zoek naar de dieren (spreeuw, Vlaamse  
  gaai, koolmees, spin, mier). Bespreek: 

 Wat doen de dieren in de boom?  
 Welke dieren leven nog meer in bomen? 

 
 

 
 
  



 

 

 
 

 
Start Ga naar de liggende boom. Lees het tekstbordje voor:  

  

 
Doen Op deze boom kun je helaas niet klimmen! 

 Waarom kun je op deze boom niet klimmen? 
 Wat weten jullie over mieren?   

  Je mag niet op deze boom, je mag er wel doorheen! 
  Wie durft?  
 
Voelen Wanneer de leerlingen door de boom zijn gekropen 
  komen ze op een ‘blote voetenpad’.  

 Laat de leerlingen hun schoenen maar uittrekken 
en over de verschillende bodemstructuren lopen. 
Nu ‘voelen’  ze met hun voeten! 

 Hoe voelt het?   
 Wij hebben schoenen aan. Hoe beschermen dieren 

hun poten?  
 

Spel Ga naar de struik met fruit. Lees het tekstbordje voor:  

  
  De leerlingen mogen allemaal 2 vruchten pakken.  
  Laat de leerlingen nu alle vruchten op een rij leggen. 

 Hoeveel vruchten tellen ze er in totaal?  
 Kies nu 1 vrucht om mee te nemen naar het huisje 

van oma en daar in de fruitmand te leggen.   
Graag het overige fruit terug hangen voor de 
volgende groep. 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
Start Ga naar de struik met de wolvenoren. 
  Lees de tekst  uit het boek voor:  

  

 
Horen Lees nu de tekst op de struik voor:  

  

  
   Laat de leerlingen allemaal een koptelefoon met  
   wolvenoren opzetten. Druk nu 1 voor 1 op de  
   knopjes. Bespreek:  

 Welke geluiden hoor je?  
 Welke geluiden horen thuis in het bos? Welke niet?  
 Ken je nog andere geluiden die je in het bos kunt 

horen? 
 

Kijken  Ga naar de struik met foto klapbordjes. Lees het  

  tekstbordje voor: 

 
 Kijk eerst goed naar de foto’s. Wat voor lekkere 

hapjes zijn dit?  
 Kijk onder de luikjes of het goed is. 
 Hoe kunnen dieren zich goed verstoppen in het 

bos?     
  
                
 

Ga verder op de volgende pagina>> 
  



 

 
Doen Ga naar de picknicktafel. Lees de tekst op de afvalbak 

  voor: 

   
  Bekijk het afval (uit de afvalbak) en bespreek:  

 Voor wie is afval in de natuur niet goed?  
 Wat betekenen de tekeningetjes op de afvalbak?  

 
     Gft        papier    plastic      restafval       

 Sorteer het afval en gooi het in het juiste vak.  
Graag  weer rommel maken voor de volgende groep! 

 
Ruiken Ga naar de geurkast (en) naast het huisje van oma  
  met daarin de wolvenmaskers. Lees de tekst voor:  

  
  Laat de leerlingen net als een wolf snuffelen  
  aan de geurtjes.  

 Wat heb je geroken? Rook het lekker of juist vies? 
 Wat vind je nog meer heel lekker ruiken?  
 Waarom zou iets eigenlijk vies of lekker ruiken?  
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Start Ga naar de tuin van oma en lees de tekst uit 
  het boek:    

  

 
Kijken  Ga naar de voerbakjes en lees de tekst:  

 
Bekijk de foto’s in de voerbakjes en de bakjes voer.  
 Welke dieren zie je? Wat eten ze? 
 Zet het juiste bakje voer bij het juiste dier.  

Na afloop graag weer in de kruiwagen leggen voor 
de volgende groep. 

  
Zoek Kijk in de tuin en lees de tekst:   

 Laat de leerlingen op zoek gaan naar de kleine 
diertjes (er zijn een egeltje, muisje en insecten)  

 
Spelen Ga naar de knuffeldieren en lees de tekst: 

  
 Hier kunnen de kinderen de dieren aaien.  
 Welk dier is hun favoriet? Waarom juist dit dier? 

 
Spel Ga nu naar het elektro-spel naast het gordijn en lees 

  de tekst: 

 Speel het spel  
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Start Ga naar oma’s huisje en lees de tekst uit het boek:  

Ontdek Ga het huisje binnen. Direct links hangen touwtjes  

  met opdrachtenkaartjes. Lees de tekst: 

 Elke leerling mag 1x een opdracht trekken.  
 Lees de opdracht voor en bespreek deze  
 Heeft u aan het eind van het totale bezoek tijd 

over? Doe dan de overige opdrachten. 
 
 

Opdracht: Doen: Bekijk de isolatie in het 
huisje van oma. Hoe houden 
wij het warm in de winter? En 
de dieren? 
 

Opdracht:

 
 
 
 
 

Doen: In het huisje van oma 
liggen knijpkatjes. Lees het 
bordje en zoek de kleine 
diertjes. 

 
 
 
 
Ga verder op de volgende pagina >> 
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Opdracht:

 

 

Doen: Laat de leerlingen de 
deur van de koelkast open 
maken. Wat gebeurt er? 

 

Opdracht:

 

Doen: Met de energie-
meters kun je bekijken 
welke lamp de meest 
energie vraagt. Laat de 
leerlingen het maar eens 
proberen.  
 

Opdracht:

 
 

 
Doen: Lees de tekst in de 
wasmachine voor. Wat 
nu? 

Opdracht:

 

Doen: Bespreek met de 
leerlingen waarom dit 
eigenlijk moet.  

 

Opdracht:

 
 
 

Doen: Wat gebeurt er 
wanneer de leerlingen de 
kraan te lang open laten?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Start Voor deze opdracht gaat u met de leerlingen naar  de 
  ingang aan de voorkant van het bezoekerscentrum. 
  Lees daar de volgende tekst hardop voor:  

Vertel  De Grote Boze Wolf vindt het heerlijk om naar  buiten 
  te gaan. Zou het ook leuk zijn om eens te kijken waar 
  hij het liefste naar toe gaat? Dat kan door zijn  
  voetsporen te volgen ( er liggen buiten houten  
  schijfjes met de pootafdruk van de wolf). Wolven  
  dragen natuurlijk geen schoenen. Net als een echte 
  wolf mogen de leerlingen op blote voeten naar  
  buiten.  
 
Doen Laat de leerlingen hun schoenen en sokken uitdoen.  
  Je mag een staart om doen! Net als een echte wolf!  
  Spreek af dat de leerlingen bij elkaar blijven en rustig 
  lopen. Volg de wolvenpootjes naar buiten.  
 

Bespreek met de leerlingen: 
 Hoe voelt de ondergrond aan? Welke ondergrond 

voelde er zacht, hard, stekelig, kriebelig? 
 Weet jij hoe dieren hun blote pootjes 

beschermen tegen stekelige ondergronden?  
 Zij hebben voetkussentjes van dik leerachtig 

materiaal, zoals een wolf. Of hoeven, zoals de 
geiten.    

 En wij, hoe beschermen wij onze voeten? 
 

  



 

 

 

 
 
 

Zoek   In het bos wonen ook herten. Ze doen graag het spel: 
  ik zie ik zie wat jij niet ziet!  Ze hebben zich goed  
  verstopt! Je ziet maar een klein stukje van ze.  

 Kunnen de leerlingen ze vinden? Ik zie ik zie wat 
jij niet ziet… en het is een hert… (in de expo zijn 5 
elementen verstopt: gewei, rug met stippen, oor, 
neus en hoef) 
 

 
Lezen De oma van Roodkapje heeft heel veel boeken 

verzameld over sprookjes. De kinderen mogen zelf 
een boekje uitzoeken om te lezen. Of u leest een 
stukje voor. 

 
 
Ontdek  Ga naar het huisje van oma en maak de andere 

opdrachten. 
 
 
Maak Ga naar het tafeltje in oma’s huisje met de tulpjes en 
  lees de tekst: 

 Hier kunnen de leerlingen zelf iets ontwerpen of 
de voorbeelden gebruiken. 

 


