
 

Zoek drie kastanjes 

Zoek de bolster van een kastanje 

Zoek een beukennootje 

Zoek twee beukennootjes 
 



  

Zoek een naaldboom 

 

 Spring in een plas 

Zoek twee  



 

Zoek een vliegenzwam 

Zoek een zwavelzwam 

Zoek een spin en  
tel zijn poten 

Til een boomstam of steen op. 
Wat zit eronder? 



  

Zoek een boleet 

 

Zoek een gele stekelzwam 

Zoek een  
groene knolamaniet 

Zoek bovisten 



  

 

Ssstt…. wat hoor je allemaal? 

 
Klim in een boom 

 

Ruik aan het mos 

Voel aan een boomstam 



  

Zoek 5 groene dingen en leg van 
licht naar donker 

Zoek 6 takken en leg van kort naar 
lang 

Zoek iets roods 

Zoek iets paars 



  

Welke dieren leven er in het bos? 

Pluk drie bloemen.  
Welke ruikt het lekkerst? 

Wie doet er <geluid dier>? 

Zoek een insect 



  

Maak een vuurtje 

         Maak een hut 

Rara, wie leeft in de boom en  
heeft een lange staart? 

Rara, wie heeft er stekel en leeft er 
in het bos?  



Zoek een blad met punten 

Zoek een rond blad 

Bekijk de nerven van twee bladeren 

Ga op de grond liggen en kijk 
omhoog. Wat zie je? 



  

 

Maak herfstrijmpjes. 
 
In het bos,  
Ruikt het naar….  

Doe de herfstdans 

 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet  
en het is.. 



  

Balanceer over een  
omgevallen boom 

 

 

Zoek een spoor. Van wie is het?

 

Laat het bladeren regenen

 

Doe een renwedstrijd 



  

Bekijk de onderkant van  
een paddenstoel.  

Wat zie je?   

 
Schrijf je naam met takken 

  

Zoek een steentje. 

Wie kan het verst gooien?  

 
Bekijk het schors van twee bomen. 

Wat is het verschil? 
 



  

Maak een grote hoop met bladeren 

 
Doe een bosdier na. 

Laat de anderen raden. 

 
Doe je ogen dicht. 

Wat ruik je? 

 
Zoek iets wat roze is. 



 

Zoek een dier met een schutkleur 

Zoek een holletje  
van een dier 

Loop een stukje op je blote voeten. 
Wat voel je allemaal? 

§§§  Tel de jaarringen  
van een boomstam 



  

Zoek het blad 
van een els 

Zoek het blad  
van een beuk 

 
 

Zoek het blad  
van een vlier 

Zoek het blad  
van een hazelaar 



 
Doe een boom na 

Verstop je zo goed  
als een vos 

Doe een eekhoorn na. 
Wie springt het verst? 

 

 
Maak een liedje over het bos 
 



  

Verstop je herfstschatten  
in de grond net als  

een eekhoorn 

Zoek de poep van een dier 

Zoek vijf bladeren en leg van groot 
naar klein 

Maak herfstgeluiden met 
herfstschatten 

  



 

 

Zoek iets in het bos wat begint met 
de letter … 

 

 

Wie eet wie in het bos? 

 

Maak een tekening in de 
modder 

 

 
Zoek drie kriebelbeestjes 



 

Zoek bovisten 

Zoek drie herfstbladeren 

Zoek twee herfstbladeren 

Zoek vier herfstbladeren 

Zoek bovisten Zoek één oranje herfstblad 


