!

Welkom
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Ogen open en oren gespitst, dit is een speurtocht voor de echte
speurneuzen! Hoge bomen, lage struiken, natte valleien met bloemen en
kaleduinen, je vindt het hier allemaal. De perfecte omgeving voor een
speurtocht! Volg vanuit het bezoekerscentrum Tenellaplas de bordjes met
de groene of oranje specht. De route kun je dus in twee richtingen lopen.

De opdrachten beginnen na het klaphekje! Je komt onderweg
vierkante gekleurde bordjes tegen en de kleurvan het bordje
komt overeen met de kleur bij de opdracht. Je hoeft niet
per se de opdracht pal naast het paaltje te doen, je kunt zelf
een leuk plekje zoeken.

Veel plezier!

De route
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Speuren door de duinen

Oostvoorne
Duinspeurroute
bezoekerscentrum
Tenellaplas

Rockanje
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Jaarringen
De stam van een boom wordt elk jaar
dikker. Er komt ieder jaar een laagje
hout bij. De lichte ring wordt
gemaakt in het voorjaar, de donkere
ring in het najaar. Twee ringen
is dus een jaar groei.

Geluiden in het bos
Het is nooit helemaal stil in een bos.
Als jullie zelf even heel stil zijn kun je
luisteren naar de geluiden in het bos.

Hoeveel ringen heeft de stam?
Hoe oud is deze boom geworden?
Wat is het geboortejaar van deze boom?

Schrijf op wat je hoort en geef aan of het
geluid hier volgens jou wel of niet thuishoort.
Weet je wie het geluid maakt?
Noem zoveel mogelijk dieren/ dingen die
geluid maken in het bos.
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Kijk eens
Kijken, ruiken ………
Ga lekker stevig staan en kijk een poosje naar boven.
Wat zie je?
Wat ruik je?
Wat beweegt er?
Kijk nu eens naar beneden.
Speur met je neus over de grond.
Wat zie je nu?
Wat groeit er allemaal?
Welke kleuren zie je?
Kijk nu voor je en achter je.
Kun je nieuwe dingen ontdekken
die je net niet hebt gezien?
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Loofbomen of naaldbomen
We staan hier midden in een bos.
Blijf even stil staan en luister.
Maakt elke boom hetzelfde geluid?
Kun je bomen horen?
Welk geluid maken ze?

Hoor je hun eigen naam in het geluid dat zij maken?
Leg je oor tegen een boomstam en luister goed!
Kun je wat horen? Wat zou dat zijn?
Hoor je ook vogels zingen?
Hoor je verschillende liedjes?

Zing zelf eens een liedje dat je leuk vindt!

Wie wonen hier?
In het bos wonen
heel veel dieren.
Weet jij welke dieren hier wonen?
Waarom zijn ze hier graag denk je?
Welke dieren wonen in een boom?
En welke dieren wonen op de grond?
Noem vijf dieren en doe deze om de beurt na.
Bijvoorbeeld hup als een konijn of haas.

Sporen
Dieren laten soms sporen achter.
Kun je diersporen vinden?
Kijk bijvoorbeeld eens onder de
schors van een boom.

s

l
e
s
d
a
a
r
n
e
s
e
j
t
s
e
e
Kriebelb

Onder struiken en bomen leven ook veel
kleine diertjes. Zoek er eens naar onder
oude bladeren en gevallen takken.
Doe een raadsel spelletje, bijvoorbeeld:
Het is groen en het vliegt door de lucht.
(En dan geen groene augurken
)

Of
Het blaft en loopt door het bos.
Probeer om de beurt zo veel mogelijk
raadsels te verzinnen.

Ga op de
duinhelling op je
rug liggen.

Duinhelling

Kijk wat voor weer het is.
Zie je wolken?
Waar gaan ze heen?
Herken jij een vorm of dier in een wolk?
Ga met je ogen dicht op het hoogste punt staan.
Voel met je gezicht wat voor weer het is!
Maak je vinger nat en steek hem in de lucht.
Kun je nu voelen waar de wind vandaan komt?
Zoek op de zandheuvel een plek waar het zand
koud is en een plek waar het zand warm is.
Weet je hoe dat komt?

Naald en eten
Naaldbomen hebben net als loofbomen bladeren.
Hier staan veel naaldbomen.
Naaldbomen hebben net als loofbomen blaadjes.
Raap een naald op en probeer deze uit te rollen.
Kun je zien dat een naald een opgerold blad is?
Zoek op de grond naar dennenappels.
Vaak zie je dat er aan een dennenappel gegeten is.
Zie je de verschillen?
Welke dieren zouden hier aan
geknabbeld hebben?
Noem eens iets wat jij graag lust?
En kun je dat ook in het bos vinden?

