Naam:......................................................................................................

www.jufesmeralda.com

Wil je meer over paddestoelen weten? Vul de woorden in op de goede plaats.
Kies uit: hoed – herfst – eetbaar – steel – giftig – grotten

In de ..................................... vind je in het bos veel
paddestoelen. Ze groeien op dode bladeren, takken en
bomen. Bij de meeste paddestoelen zien je twee delen:

Sommige paddestoelen kun je niet eten, want ze zijn
.................................. Dit is bijvoorbeeld de vliegenzwam, een
rood met witte paddestoel. Andere paddestoelen zijn wel
.................................. Veel paddestoelen, zoals de champignon,
worden in .................................. gekweekt.
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Er zijn verschillende soorten seizoenen in een jaar. Weet jij ze allemaal?

21 maart – 21 juni
.................................

21 juni – 21 september
..........................................

21 september – 21 december
......................................................

21 december – 21 maart
............................................
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Weet je ook de antwoorden op deze vragen over de seizoenen?

Er zijn ........ seizoenen. Dat zijn de
.................................................................................................................
Voordat de herfst begint, is het ....................................................
Als de winter voorbij is, dan komt de ...........................................
De herfst begint in de maand .........................................................
De winter begint in de maand ..........................................................
Na de lente komt de ..........................................................................
De delen van een blad. Kun jij deze woorden op de goede plaats invullen?
Kies uit: bladsteel – hoofdnerf – zijnerf – bladrand – bladmoes
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Net heb je de delen van een blad ingevuld. Kun je dat ook voor een boom?
Kies uit: takken – stam – wortels – schors – blad
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Weet jij wat er in ieder seizoen gebeurd? Kruis het goede hokje aan, maar let op
soms kun je ook 2 hokjes aankruisen!
lente

zomer

herfst

De appels zijn rijp.
Sommige dieren houden een winterslaap.
Vogels bouwen een nestje.
De bladeren vallen van de bomen.
Het gras gaat weer groeien.
Nu kun je weer paddestoelen zoeken.
Het is heel warm.
Eekhoorns verzamelen nootjes.
De bomen krijgen weer bladeren.
De bomen zijn kaal.
Er groeien bloemen aan fruitbomen.
Nu kun je weer kastanjes zoeken.
Overal zie je weer jonge dieren.
De grote vakantie begint!
Kun jij de tegenstelling vinden?

In de herfst wordt het kouder.
In de lente wordt het...................................
In de zomer is het warm.
In de winter is het ....................
In de herfst is het vroeg donker.
In de lente is het vroeg .........................
In de herfst zijn de blaadjes geel, rood en bruin.
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winter

In de lente en de zomer zijn de blaadjes ...........................
In de herfst gebeurt er van alles in de natuur: bladeren vallen van de bomen,
sommige dieren gaan aan hun winterslaap beginnen en sommige vogels trekken
naar warmere landen als het kouder wordt. Die vogels noemen we trekvogels.
Maar er zijn dieren die ook gewoon in Nederland blijven tijdens de winter. Dat is
bijvoorbeeld de eekhoorn. Een eekhoorn zoekt tijdens de herfst allerlei eten
wat hij in de winter kan eten. Dat verstopt hij dan in zijn holletje of ergens
anders. Dat noemen we een wintervoorraad.
Wat kan een eekhoorn gebruiken voor zijn wintervoorraad?
Zet daar een rondje om.

• Stro
• Beukennootjes
• Witlof
• Pitten
• Sinaasappels
• Denneappels
• Zaadjes
• Eikels
• Vis
• Vlees
Hoe noem je de vogels die in de winter naar warmere landen
vertrekken?..........................................................................................
Hoe noem je het eten van de eekhoorn dat hij speciaal voor
de winter verzameld?.........................................................................
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Hieronder zie je een paar bladeren en vruchten van verschillende bomen. Herken
jij ze?
Kies uit: eik – beuk – eikel – kastanje – beukennootje – kastanjeboom

Het blad

De vrucht

Deze mag jij
invullen:
Boom:
Vrucht:
Boom:
Vrucht:

Boom:
Vrucht:
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Wat hoort bij de herfst? Kleur het bolletje in als de zin bij de herfst hoort.

0 De bloemknopjes gaan open.
0 De vogels bouwen een nestje.
0 De herfst eindigt in december.
0 De zwaluwen vertrekken naar warmere landen.
0 De lucht is meestal grauw en grijs.
0 Kastanjes vallen van de bomen.
0 De trekvogels komen terug uit de warme landen.
0 De bladeren worden bruin en vallen van de bomen.
0 Veel mensen gaan naar het strand om te zonnen.
Wat hoort niet in het rijtje thuis? Streep dat woord door.

Noten – sinaasappel – citroen – kiwi
Boom – blad – bloem – peer
Winter – zomer – lente – warm
Witlof – peer – pruim – paddestoel
Hoed – steel – rok – winterjas
Hazelnoot- beukennoot – kers – kastanje
Berkenzwam – vliegenzwam – champignon – eikel
Eekhoorn – egel – eend – hert
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