
 
 
 
 
 

Lammetjespad 
 

voor de leeftijd t/m 7 jaar 

Zomer  

De herder 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. Links van het pad bij de braamstruiken leven hier zandhagedissen (dat zijn 

zeldzame en beschermde dieren). Als je goed kijkt, kun je er soms eentje zien. 

 

2. Zie je in deze boom al de nieuwe eikeltjes hangen? Hoe heet deze 

boom?  

 

3. Deze boom ziet er anders uit. Voel aan je eigen vel. (zacht / hard?) Voel ook aan de 

stam (zacht / ruw?). Hoe heet deze boom? (berk) 

 

4. Bloeit de heide al? In de zomer wordt het helemaal paars. Vliegen er al bijen rond? 

Doe je armen maar opzij en vlieg een rondje als een bij.  

 

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. Vliegen de zwaluwen hoog (mooi weer) of laag (regen)? 

Met hun snavel vangen ze insecten. 

 

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. Onder deze eiken boom kun je goed schuilen vlakbij de stam. Kijk eens omhoog. 

Zie je nog licht tussen de bladeren? Blijf je hier droog als het regent? Is het een 

goede paraplu?  

 

9. Ga lekker zitten op de bank. Ken je een liedje over een schaapje? 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. 

 

Je steekt nu een fietspad over. Kijk goed uit. 

 

11. Onder de bomen is de grond omgewoeld. Welke dieren hebben 

een wroetneus om dit om te wroeten? De schapen doen het 

niet! (wilde zwijnen) 

 

12. Zoek een dennenappeltje. Leg hem op je hoofd. Probeer verder te lopen, zonder 

dat het eraf valt. 

 

13. Veel grassprieten langs de rand. Pluk er een paar en probeer de 

snorharen van een konijn na te maken. 

 

14. Er ligt een grote omgevallen boom. Zie je ook kleine beestjes die op en in de boom 

leven?  

 

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

 

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

 

17. Je ziet hier allerlei bomen. Kies een boom, passen je armen om de stam? Probeer 

het ook eens bij een andere boom. 

 

18. Nu bekijken we de wereld op zijn kop. Zet je voeten uit elkaar, buig voorover en 

kijk tussen je knieën door. Wat zie je allemaal? Draai een stukje verder en vertel 

nog een keer wat je ziet. Let op met oversteken! 

 

19. Als we open zijn kun je hier straks nog lekker spelen in het speeltuintje. Ook kun 

je even in de kooi kijken naar de schapen en de zwaluwen 

 

20. In de heg zit een kijkbuis. Hierdoor kun je kijken naar de bijen. Ze 

vliegen in en uit het bijengat onder de gele en vlek op de muur. Op de 

bovenverdieping van het bezoekerscentrum staat de bijenkast. Je 

kunt er in kijken.  

 

Nu zijn we weer terug bij het begin. Het lammetjespad is afgelopen. We hopen dat je 
het lammetjespad leuk vond. Elk seizoen is er wat nieuws te beleven. 
Op de website vind je een kleurplaat de je kunt downloaden. Krijgt deze een mooi 
plekje op jouw kamer?  

 
       

Tot 

ziens 


