
Doe
Wicki-Wicki-Woeehoeee! Wij huilen om elkaar terug te vinden. Geef elke kleuter een dier en zorg ervoor dat elk dier tweemaal voorkomt. Kunnen ze door geluiden te maken hun partner vinden? Je kan dit spel ook gebruiken om (twee)klanken te oefenen.

Wolf

TIP
Maak het extra spannend  
met een blinddoek. 

Downloadzone

Start

Hulp nodig bij het zoeken van de 
kriebelbeestjes? Neem een kijkje 
in de downloadzone voor een 
kriebeldierenbingo. Wie kruist het 
snelst (de helft van) alle dieren aan? 

TIP
Werk in groepjes van twee tot vier en geef per groepje een loep(potje) mee. 

EXTRA
Laat elk groepje een kriebeldier 
nabouwen met natuurlijke  
materialen. Maak zelf kriebeldieren door vormen weg 

te knippen uit karton en deze op leuke 
achtergronden te leggen.  Bekijk zeker 
even de nature frames op onze Pinterest.

Downloadzone

Maak je eigen Wickedi-Wolf  
met herfstbladen of origami. 

Wist je dat wolven wel 70 km per 
dag kunnen wandelen? Hoe goed 
kunnen jullie op jullie pootjes trippe-
len? Maak zelf een blotevoetenpad. 
In speelzones mag je je blotevoet-
enpad bovendien laten liggen. In de 
downloadzone vind je een overzicht 
van de speelzones in je buurt.

Downloadzone

Hopelijk zit er ook een stevig lunchpakket in de 
rugzak. Dessert vergeten? Geen probleem: maak 
enkele heerlijke moddertaarten.

Rugzak gevuld en klaar om het bos 
in te trekken? Begin ontspannen aan 
je tocht. In de downloadzone vind je 
voorbeelden en tips om kleuter-
vriendelijk aan de slag te gaan met 
relaxatie en yoga. 

Downloadzone

Specht

Al gemerkt dat de stam van bomen sterk 
verschilt? Ruw, glad, zacht, nat, droog, 
geribbeld, … Voel maar eens goed! Met 
een schorstekening kan je het verschil 
tevoorschijn toveren.

In de winterrrrr is het heel wat 
moeilijker om eten te vinden. 
Zoeken jullie in het bos een 
aantal dennenappels om er later 
een vogel-vetbol van te maken? 
Een stappenplan vind je in de 
downloadzone.

Doe
RRRRRroffel! Je kan mij goed 

horen, maar probeer mij maar 

eens te zien… ik zit goed 
verstopt tussen de bomen. 
Lekkerrrrr veilig! Spelen jullie 

tikkertje bomenknuffel? Wie een boom 

knuffelt (niet langer dan 10 seconden 

dezelfde boom) is veilig. RRRRrennen maar!

Downloadzone

Hubert het Vliegende Hert heeft 
met zijn keverpootjes heel wat 
schrijfpatronen gemaakt. Volgen 
jullie mee de lijntjes?

Hubert probeert met zijn grote gewei andere 
mannetjes af te schrikken. Zijn schaduw 
lijkt wel op die van een monster. Maak zelf 
ook schaduwmonsters.

Vliegend  
hert

TIP
Neem wat raffia, speldjes, rekkertjes, … 
mee naar het bos om extra grote kapsels 
te kunnen maken. 

Doe
Hè, wat vinden jullie van mijn Hoofddeksel? Wist je dat dit eigenlijk mijn kaken zijn? Ik vind het supermooi, maar echt Handig is het niet, want het zit nogal in de weg als ik wil eten. Maken jullie ook een ‘natuurkwafuur’?  Verzamel takken, blaadjes, mos, … en geef  elkaar een Herfstig Hoofddeksel.

Doe
Omgekeerd verstoppertje is dé verstop-hit in het bos. Eén iemand verstopt  zich, en de anderen moeten zoeken.  Wie hem/haar vindt, gaat erbij zitten, net zo lang tot iedereen zich op de verstopplek heeft verzameld. Diegene die de verstopper als eerste vond, heeft gewonnen, en is ‘m in de volgende ronde.

Downloadzone

Verrekijker
Jakkes, Bweik, Bah… lekker vies!  
Ga op vieze-dingen-zoektocht met de  
Week van het Bos Vieze-Dingen-Bingo.

Op tocht gaan is extra fijn als je kan uitkijken 
naar verborgen parels. Stippel een tocht 
uit langs vertelstenen. Nog leuker: laat de 
kleuters zelf vertelstenen zoeken, versieren én 
verstoppen. Rijg de verhalen aan elkaar tot een 
mooie wandeling. Een aanrader in elk seizoen!  

Pinterestpagina

Downloadzone
Nog meer ideeën vind je in de 
downloadzone op www.weekvanhetbos.be 

Op de Week van het Bos Pinterestpagina 
vind je een bord voor elke stopplaats op 
de kaart. 

Loep
Doe
Ga mee op zoek naar kriebeldieren: onderzoek een dode tak, schud (voorzichtig) aan een struik, kijk eens onder een steen. Welke kriebeldieren kom je tegen? 

Doe
Een ontdekkingstocht door het bos, daar hoort 

natuurlijk een schattenzoektocht bij. Verzamel 

op voorhand voldoende lege eierdozen, of vraag 

aan de kleuters om er eentje mee te  brengen.  

In het bos gaat iedereen op zoek naar herfst- 

schatten om de vakjes van zijn ‘kist’ te vullen.

EXTRA
Je kan op voorhand ook afbeeldingen op 
het deksel kleven (een blad, een pluim, 
een kastanje, …) om richting te geven aan 
de zoektocht. 

Rugzak

TIP
Voorzie op het einde zelf ‘een schat’  
die je eventueel op voorhand fysiek kan 
verstoppen. Iets lekkers misschien?




