
 
 
 
 
 
 

Lammetjespad 
 

voor de leeftijd t/m 7 jaar 

Lente 

 
De herderin gaat iedere dag met de schapen en de honden op pad. Jullie mogen nu ook 
rond de schaapskooi een lammetjespad gaan lopen. 
 
Onderweg kom je spelletjes en opdrachten tegen. Volg de paaltjes met de lammetjes. Het 
begint bij het toegangshek. 
 
 

1 Goed zo! Het eerste lammetje heb je gevonden. Nu op pad. 
 

2 Aan deze boom zitten lage boomtakken. Pas je onder deze takken door of moet je 
bukken? Loop maar eens rond deze eik. 

 
3 Zie je het stenen schapenbeeld rechts voor je? Het is een moeder 

met ?? lammetjes (2) 
 

4 Hoe klinkt een lammetje? Kun je het geluid nadoen?  
 

5 In de avond, als alle mensen naar huis zijn zitten de konijnen gezellig hier bij 
elkaar. Hoe kun je dat zien? (konijnenkeutels op de grond) Kun je als een konijntje 
naar het volgende lammetjespaaltje springen. 

 
6 Kijk eens naar de lucht. Zie je de wolken? Soms zie je een dier in de wolken. Kun je 

een schaapje of een ander dier ontdekken? 
 
 
 
 
7 Over dit pad lopen de schapen iedere dag naar de hei. Er lopen ook honden, 

mensen en konijnen. Kun je dat zien? (poep/sporen) 
 

8 In de lente worden jonge dieren geboren. Zie je al lammetjes in de wei. Hoeveel zijn 
het er? Of lopen er andere schapen?  
Ga nu door het klaphekje naar nummer 9.  

 



9 Weet je een liedje over een schaapje of een lammetje. Laat eens horen. (schaapje, 
schaapje, heb je witte wol?)  

 
10 Pas op! Eén ondeugend lammetje dartelt over dit bospaadje. Kun je ook dartelen of  

huppelen. Je moet wel bij het volgende paaltje wachten. 
 

11 Maak van je handen een snavel voor je mond. Pak een takje om een nestje te 
bouwen. Vlieg een rondje met het takje in je snavel. Leg het dan weer terug waar je 
het vond. 

 
 
 
 

12 Hier zie je grote hoge bomen. Ze hebben geen blaadjes. Waarom zijn ze toch groen 
denk je? (naalden). Zoek op de grond een naald. Wat valt je op? Zijn ze samen of 
alleen? (duo – dennennaalden)  

 
13 Welk dier zie je met fantasie in deze liggende boom? 

 
14 Doe je ogen dicht en blijf even zo staan. Welke geluiden hoor je allemaal? 

Hoor je de vogels zingen in de lente? 
 

15 Zie je de oude boomstronk? Er groeien mooie paddenstoelen aan. Kijken mag, 
aankomen niet!  

 
16 Spring als een lammetje op 4 pootjes over de slagboom. 

 
Loop naar het volgende paaltje. Kijk uit voor overstekende wilde fietsers! 

 

17 Zoek de dikste boom. Pas je er omheen met je armen? 
 

18 Zie je het groene mos? Voel maar eens hoe zacht het is. 
 
Loop maar door tot aan het volgende lammetjespaaltje. Let op met oversteken. 
Blijf wel aan de kant. 
 

19 Zie je de speeltuin achter het hek? Hier mag je straks gaan spelen.  

 

20 Zie je in de heg nog kleine beestjes? Ze verstoppen zich graag 

tussen de blaadjes. Kijk maar eens goed!  

 

Nu zijn we weer terug bij het begin. Het lammetjespad is afgelopen. Als je dit binnen 
inlevert, krijg je nog een kleurplaat. We hopen dat je het lammetjespad leuk vond. 
Elk seizoen is er wat nieuws te beleven. Kom gerust nog eens een keer! 

 

       

Tot 
ziens 


