DE NATUURSCHATKIST
Het is herfst! Het voedselbos
verandert. Er valt van alles
op de grond en de blaadjes
verkleuren. Al deze natuurschatten ga je vandaag
onderzoeken. Dit doe je door
goed te kijken en voelen.
Wat voor kleur heeft het, hoe
voelt het en wat valt er nog
meer op?

Wat h e b je n odig?

Stap 1:

Kijk op de volgende bladzijde, hier staan drie verschillende
‘schatkistkaarten’. Deze ga je gebruiken om jouw natuurschatten te sorteren in de eierdoos. Wil je de schatten
sorteren op hoe ze voelen? Kies dan voor Schatkistkaart 1.
Kijk je liever naar de kleur? Kies dan voor Schatkistkaart 2.
Je kan natuurlijk ook je eigen schatkistkaart maken. Gebruik
dan de derde kaart met de lege vakjes, schrijf hier bijvoorbeeld verschillende woorden in of ga op zoek naar plaatjes
in oude tijdschriften. Let er wel op dat deze schatten in het
bos te vinden moeten zijn.

Stap 2:

va kj es
- ei erd oo sj e m et 6
- scha a r
- lij m
n of st ift
- eventu ee l ee n epeti jd schrift en
- eventu ee l ou d

Heb je een schatkistkaart uitgekozen? Knip dan de verschillende vakjes uit en plak elk vierkantje in een vakje van de
eierdoos. Net als op de foto hieronder.

Stap 3:

Het schatzoeken kan beginnen! Neem je eierdoos mee naar
het voedselbos en stop alle gevonden schatten in het goede
vakje. Je mag, als dat lukt, natuurlijk meerdere schatten per
vakje verzamelen.

Stap 4:

Als je alle schatten verzameld hebt, doe je het doosje dicht
en neem je het mee naar huis. Hoe ging het? Is het je
gelukt om alles te vinden? Wat was makkelijk en wat was
juist moeilijk?
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Schatkistkaart 1:
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