Lammetjespad
voor de leeftijd t/m 7 jaar

Winter

In de winter gaan de schapen bijna niet meer de heide op want de ooien zijn nu drachtig
en blijven veel in de kooi.
Jullie mogen nu 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. Links staat een grote
boom. Zitten hier nog blaadjes aan of is de boom helemaal kaal? Hoe
heet deze boom? (eik)

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

3. Hier zie je een berkenboom met een lage tak. Je kunt hier lekker op gaan zitten.
Probeer maar!

4. Langs het hek van het weiland staan stekelige braamstruiken. Zie je
nog bramen of hebben de vogels alles al opgegeten?

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 wolken? Wat denk je: komt er sneeuw, hagel of
regen uit?

7. In de winter worden alle bomen kaal, behalve een dennenboom. Zie je hem staan?
8. Zijn de schapen allemaal in de kooi of staan ze ook nog buiten?
Ga nu door het klaphekje naar nummer 9.

9. Hier ligt een berkentak op de grond met allemaal elfenbankjes. Dit zijn bijzondere
paddenstoelen. Kijken mag, aankomen niet!

10. Pas op! Hier rechtsaf. Kijk maar eens naar de grond. Zie je nog iets
groens groeien? (varens, mossen, gras)

11. Hoeveel stammen groeien uit deze eik? Kun je ze tellen? (3)

12. Er liggen hier veel dode takken in het bos. In de winter verschuilen zich kleine
beestjes hieronder. Zie je er eentje?

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

14. In de herfst hoor je veel vogels, die ook een wintervoorraad zoeken
(bijvoorbeeld de Vlaamse gaai). Luister maar eens.

15. Er zijn hier allemaal verschillende bomen: scheve en rechte. Kun jij ook scheef
staan, en dan weer recht, net als de bomen?

16. Spring als een konijntje over de slagboom. Kijk uit met oversteken als je naar het
volgende paaltje loopt.

17. Hoe loop je tegen de storm in: buig je voorover of achterover?
Loop maar door tot aan het volgende lammetje. Let op met
oversteken.
18. Hoe maak je je handen warm in de winter? Houd je handen als een kommetje voor
jouw mond en adem ze warm.

19. Hier achter de struiken is het speeltuintje. Daar kun je straks nog naar toe als we
open zijn.

20. In de beukenhaag verstoppen zich in de winter kleine beestjes. Zie je ze?

Nu zijn we weer terug bij het begin. Het lammetjespad is afgelopen. Als je dit
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!
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