
 Zomer in het kabouterbos 

Het is hoog zomer en de kabouters genieten volop van de mooie natuur.  

Mooi weer, lekker warm, alles groen en iedereen is vrolijk . Ben jij ook zo blij met het 
mooie weer en alles dat groeit en bloeit? Ga maar eens gauw kijken wat er allemaal te  
zien is in dit mooie park.   

We beginnen bij de voordeur van Het Groene Huis. 
Ga met de rug naar de deur staan en kijk omhoog. 
Wat zie je?   Wat voor weer is het? Weer om op stap te gaan? 
Ok daar gaan we dan! 
 
Sla linksaf richting het einde van het lange houten gebouw. 
Sla net voor de Schothorsterlaan linksaf het bos in op het verharde wandelpad. 
Loop een stukje door naar het hek aan je linker hand. 
Opdracht:1 
Wat een mooi veld! Hoor je de “muziek” in het bos? Muziek van wie? Luister maar eens 
goed. 
 
Loop door en stop net voor de afslag naar links. 
Opdracht:2 
Zoek een mooie grote boom uit en ga eens voelen. Hoe voelt dat? Ga er eens aan 
ruiken. Wat ruik je? 
 
Sla linksaf en volg de laan. 
Opdracht:3 
Tel tot 5 bomen aan je linker kant. (maakt niet uit bij welke 
 Boom je begint hoor). Jij kunt al goed tellen! 
 
Opdracht 4 
Ren nu naar het hek aan je rechterkant. 
Gelukt? Goed zo, ga maar even uithijgen. 
 
Opdracht 5 
Loop dan heel zachtjes verder op je tenen, op je hakken, op de zijkant van je voeten 
..misschien zelfs achterste voren. Maar wel heel zachtjes hoor! 
 
Loop maar door tot het bruggetje aan je rechterhand is. 
Opdracht:6 
Zoek de holle boom en kijk of er een kabouter in woont. 
Kruip van achteren in de boom en laat je papa of mama aan de voorkant een foto van 
je maken. Nu ben jij de kabouter die in een boom woont! 
 
Volg het pad verder tot het kruispunt. 
Opdracht:7 
Zie je die laag hangende takken? 
Kijk eens of je heel hoog kunt springen om een tak aan te raken. Welke takken kun je 
wel raken en welke niet? 
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 Sla linksaf. Loop door naar de grote liggende boomstammen rechts. 
Opdracht:8 
Kun jij over deze stammen lopen? Pas op hoor, want ze kunnen glad zijn. Houd de hand 
van mama of papa maar goed vast. 
Zo dat was al een hele wandeling met veel opdrachten. Je zult wel moe zijn. 
Even uitpuffen misschien? Even op het bankje zitten en dan doorgaan of stoppen? 
 
Zo… jij bent een echte kanjer! Loop maar een stukje verder tot de open plek.        
Opdracht: 9 
In het begin heb je vast de vogels heel mooi horen zingen.  
Kun jij dat ook? Zing eens een liedje voor de dieren. 
 
Loop ongeveer 10 stappen door. 
Opdracht: 10 
Zie je een soort raamwerk op de grond met houtjes, steentjes, een balk en dan weer 
vakken met houtschijven? Dat is een klein blote voeten pad. Durf jij daar op blote 
voeten overheen te lopen? Met schoenen aan mag ook gerust hoor. Dat is ook al een 
hele klus. Probeer maar eens. 
 
Opdracht 11 
We gaan weer een stukje lopen en de opdracht is te genieten van de rust en de natuur. 
Kijk goed om je heen en misschien zie je wel vogels of beestjes of bloemen en ….. 
zouden er ook kabouters zijn? 
 
Opdracht:12 
Een stuk verderop links naast het pad liggen op een paar plekken allemaal 
boomstammetjes. Kleine kriebeldiertjes wonen daar graag. Ga eens kijken of je ze ook 
ziet. Onder het hout misschien?  
 
Loop door naar de bocht in het pad. 
Opdracht :13 
Aan het eind van het pad voor de bocht naar links liggen allerlei blaadjes en houtjes. 
Pak een voorwerp van de grond en leg het op je hoofd. Probeer nu een stukje te lopen 
zonder dat het van je hoofd valt. Heel voorzichtig lopen dus, want anders……… 
 
Zo en nu lopen we naar het eind en is er nog 1 opdracht. 
Opdracht 14 
We lopen door tot we het hekje uit zijn en het bospad is afgelopen.  Daar gaan we van 
alles verzamelen voor een mooi natuurschilderij. Blaadjes, takjes , grassprietjes, 
bloemetjes (niet te veel) en wat er zoal nog meer ligt. 
 
Maaklinks of rechts in het gras een mooi natuurschilderij  
van de spullen die je gevonden hebt. 
 
Klaar!  
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