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Activiteitenkaarten 
 
Opdracht: boom 
Randvoorwaarden: bij een boom, liefst met een redelijk dikke stam en 
laaghangende takken 
 
In de herfst verandert er veel aan de bomen. Laten we de boom eens wat beter 
bekijken. 

- Waar zijn de takken van de boom? En de bladeren? Waar is de stam? En 
waar zijn de wortels van de boom? 

 
Opdracht: boomstam 
Randvoorwaarden: bij een boom, liefst met een redelijk dikke stam en 
laaghangende takken 
 
Kabouter Spillebeen wrijft wel eens met zijn wangetje tegen de stam van de boom 
als hij daar jeuk heeft. 

- Wil jij dat ook eens proberen? Waarom denk je dat Kabouter Spillebeen dat 
doet als hij jeuk heeft? (Is de stam glad of ruw?) 
 

Kabouter Spillebeen loopt wel eens voetje voor voetje om de boom en telt dan 
hoeveel voetjes dik de boom is.  

- Hoeveel voetjes dik is de boom voor jou denk jij? Kijk maar eens of het klopt! 
- Is de stam van de boom van plastic, steen of hout? 
- Zie jij hier nog meer dingen die van hout zijn? 

 
Opdracht: bomenlied 
Randvoorwaarden: bij een boom, liefst met een redelijk dikke stam en 
laaghangende takken 
 
Als kabouter Spillebeen even geen zin heeft om te wandelen, speelt hij wel eens een 
spelletje met de boom. Hij houdt de boomstam vast en geeft zijn vriendje de 
Eekhoorn een hand. Die geeft een ander diertje uit het bos weer een hand, enz. Dan 
draaien kabouter Spillebeen en zijn vriendjes langzaam om de boom heen en 
zingen: ”De boom wordt hoe langer hoe dikker.” Bij het terugdraaien zingen ze: “De 
boom wordt hoe langer hoe dunner.”  

- Laten wij eens net doen of we kabouter Spillebeen en zijn vriendjes uit het bos 
zijn en het spelletje proberen te spelen! 

 
Opdracht: boombladeren, kleur 
Randvoorwaarden: waar bladeren in herfstkleuren op de grond liggen, liefst 
minimaal twee soorten bomen bij elkaar 
 
Kabouter Spillebeen vertelde dat hij altijd zo geniet van de verschillende kleuren die 
de boombladeren in de herfst altijd hebben. 

- Als je een blaadje opraapt en het tegen het licht houdt welke kleuren zie je 
dan? 

- Kun je nog zo’n blaadje vinden, met dezelfde kleur(en)? 
- Zie je ook bladeren die een andere kleur hebben? Of bladeren die nog 

groen zijn? 
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Opdracht: boombladeren, vorm 
Randvoorwaarden: waar bladeren in herfstkleuren op de grond liggen, liefst 
minimaal twee soorten bomen bij elkaar 
 
Kabouter Spillebeen vertelde ook over de blaadjes die in de herfst van de boom 
afvallen. 

- Als jij een blaadje van de grond opraapt, kun je dan de boom vinden waar 
dit blaadje afgevallen is? 

- Kun je een blaadje vinden dat er anders uitziet dan het blaadje dat je nu in je 
hand hebt? Zou dit blaadje van dezelfde boom gevallen zijn, of misschien 
van een andere boom? En als het van een andere boom afgevallen is, kun jij 
die boom dan vinden? 

 
Opdracht: boom - onder de bladeren, beestjes 
Randvoorwaarden: waar bladeren op de grond liggen (evt. plantenspuit nodig) 
 
In de herfst wordt het te koud voor de kleine beestjes en verstoppen ze zich veilig en 
warm onder de afgevallen bladeren. 

- Kun jij de beestjes, als je goed zoekt, misschien nog vinden? 
- Heb je een slakkenhuisje gevonden en wil je weten of de slak thuis is? 

Misschien kan ik de slak dan wel tevoorschijn toveren! (wanneer je met de 
plantenspuit wat water op het huisje spuit, komt de slak meestal naar buiten, 
omdat hij van vocht houdt) 
 

Vergeet je niet de beestjes weer terug op de plek te zetten waar je ze gevonden 
hebt voor we verder lopen? 
 
Opdracht: spinnenwebben 
Randvoorwaarden: waar een spinnenweb hangt (evt. plantenspuit nodig) 
 
Als kabouter Spillebeen tijdens de herfstwandeling dorst krijgt, gaat hij op zoek naar 
een spinnenweb. In de herfst maken spinnen deze webben, waar druppeltjes water 
in blijven hangen. Vroeg in de morgen zie je er ook dauwdruppeltjes in hangen. En 
regendruppeltjes blijven er ook in hangen. Kabouter Spillebeen drinkt van deze 
druppeltjes. 

- Zien jullie hier een spinnenweb? Goed zoeken, want ze zijn soms goed 
verstopt. 

- Is de spin thuis? Zeg hem dan maar gedag! 
- Zien jullie druppeltjes in het spinnenweb hangen? Niet? Dan kunnen we er 

misschien wel wat druppeltjes voor Kabouter Spillebeen in toveren! (zachtjes 
spuiten met de plantenspuit) 

 
Opdracht: paddenstoelen 
Randvoorwaarden: waar paddenstoelen groeien (kleine spiegeltjes nodig) 
 
Als het regent, kruipt kabouter Spillebeen onder een paddenstoel, zodat hij niet nat 
kan worden.  

- Als je op je knieën gaat zitten en je houdt het spiegeltje onder de 
paddenstoel, dan zie je wat kabouter Spillebeen ziet als hij onder de 
paddenstoel zit en naar boven kijkt! 
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Opdracht: paddenstoelenlied 
Randvoorwaarden: waar paddenstoelen groeien 
 
Als het droog is rust kabouter Spillebeen wel eens uit op het randje van de 
paddenstoel. 

- Dans in een kring om de paddenstoel(en) heen en zing het liedje ‘Op een 
grote paddenstoel’.  

 

Opdracht: verzamelen 
Randvoorwaarden plek: waar veel verzamelmateriaal ligt, bijv. dennenappels, eikels, 
kastanjes, beukennootjes (verzameldoosjes/zakjes nodig) 
 
In de herfst vindt kabouter Spillebeen ook allemaal dingen op de grond die van de 
bomen zijn gevallen, zoals kastanjes, eikels, beukennootjes en dennenappels (laat 
zien!).  

- Jullie mogen in je doosje/zakje allerlei mooie herfstspulletjes verzamelen, 
zodat we samen in de klas met de gevonden spulletjes een mooie herfsthoek 
kunnen maken! (WAARSCHUWING: GEEN PADDENSTOELEN!) 

 
Opdracht: luisteren 
Randvoorwaarden: een rustig plekje waar de kinderen geconcentreerd kunnen 
luisteren 
 
Kabouter Spillebeen gaat wel eens even heel stil op een mooi plekje in het bos zitten 
luisteren naar de geluiden om zich heen. 

- Zullen wij ook eens proberen om heel stil te luisteren naar de geluiden om ons 
heen? Welke geluiden hoor je allemaal? Waar komen ze vandaan? 

 
 


