In de lente maak ik altijd een
nestje, zodat ik eitjes kan leggen.
Ik maak mijn nestje van kleine
takjes. Kun jij voor mij takjes
zoeken die ik voor mijn nestje kan
gebruiken?

Zie je wolken in de lucht? Hangen de
wolken stil of bewegen ze? Waar gaan
ze naar toe? Hoe kunnen wolken
eigenlijk bewegen?

Wolken kunnen op van alles lijken.
Soms lijken ze op een krokodil of een
kasteel. Zie jij een wolk die ergens op
lijkt?

Achter stenen zitten vaak kleine diertjes, zoals
mieren en duizendpoten. Kunnen jullie samen
een duizendpoot nadoen? Ga maar in een rijtje
staan en houd elkaar goed vast. Zet allemaal
tegelijk het ene pootje vooruit en dan het
andere. Hoeveel pootjes heeft jullie duizendpoot?
Wist je dat in het gras heel veel
diertjes leven. Ga maar eens op je
knieën zitten en kijk goed. Dan zie
vast wel een paar van mijn
vriendjes.

Wist je dat gras ook een plantje is.
Het is een plantje waar je zomaar
op kunt staan. Als je goed kijkt zie
je heel veel bloempjes tussen het
gras. Wat voor bloempjes zie je?

Mooi ben ik hè? Heb je al een paar van mijn viendjes
en vriendinnetjes gezien? Hoe zagen die eruit?

Weet jij waar een bloem
eigenlijk vandaan komt?
Wat zit er onder de grond
bij een bloempje? Weet je
ook waarom een plant
wortels heeft?

Ik zoek een bloempje waar ik nectar uit kan halen. Daar
maak ik dan lekkere honing van voor jullie! Zien jullie
een bloempje voor mij?

Als ik ga lopen, waggel ik altijd een beetje.
Waggelen jullie met me mee? Houd je benen
recht en draai je voeten naar binnen. Strek je
rug en je hoofd helemaal naar voren. Leg je
armen op je rug en maak van je handen een
eendenstaart. Daar gaat ie: wiebel, waggel,
wiebel, waggel
Weet jij wat voor een diertje ik
ben? Nu ben ik nog niet zo mooi,
maar als het strakjes zomer is, dan
ben ik een prachtige vlinder! Eerst
moet ik nog heel veel eten. Ik eet
altijd gaatjes in de blaadjes. Zie jij
al van welke blaadjes ik gesnoept
heb?

Weet jij hoe ik papa
en mama uit elkaar
kan houden? Papa
heeft een mooie krul
in zijn staart en
mama heeft dat niet!

