Opdrachten voor de oudste kinderen
Je staat bij het grote insectenhotel. Kijk naar de foto hieronder. Vind je dit terug in het hotel?

1

Welk diertje legt haar eitjes in deze holle bamboestengels?

kruisspin

2

rosse metselbij

salamander

Ga op zoek naar de grootste boom van de tuin. Hij heeft een hele dikke stam.
Hoeveel stappen moet je zetten om éénmaal rond de stam te gaan?
Knuffel de boom. Kan je met je armen helemaal rond de stam? Hoe voelt de schors aan?

Kijk naar deze vormen. Zie je bladeren met dezelfde vorm? Tip: kijk ook eens op de grond.

3
Welk diertje doet op de bodem van deze vijver haar winterslaap?

4
waterjuffer

5

egel

kikker

In de tuin wonen heel veel dieren. Soms helpen we door een huisje voor hen te maken.
Vind jij het huisje van meneer Egel? En hoeveel vogelhuisjes kan je vinden?
In de Amerikaanse eik bij het stenen tuinhuis hangt een huisje voor eekhoorns, kan jij het zien?

Wist je dat kruisspinnen bijna uitgestorven zijn? De populatie is met 99% gedaald.
De oorzaak is de klimaatverandering.
Door de droogte zijn er minder vliegende insecten en dus minder kruisspinnen.
Vind je een spin in de tuin?

6

De Ginkgo begon zo’n 200 miljoen jaar geleden als naaldboom. Wist je dat?
Bekijk een blad eens van dichtbij. Zie je dat de naalden vergroeid zijn tot een waaiervormig blad?
Neem gerust een afgevallen blaadje mee naar huis!

7

Welke vogels zie je in de tuin?

8

Zoek het standbeeld van Carolus Linnaeus. Je vindt het in de buurt van de serre.
Linnaeus werd 300 jaar geleden in Zweden geboren. Als kind al was hij geboeid door planten.
Hij studeerde geneeskunde; plantkunde maakte toen een belangrijk onderdeel uit van die studie.
Hij bedacht een systeem om planten in verschillende groepen te ordenen en gaf ze
ook een dubbele Latijnse naam.
Zo is bijvoorbeeld Bufo bufo de wetenschappelijke naam van de Gewone pad.

9

Kijk eens goed naar het standbeeld van Linnaeus.
In de 18de eeuw hadden edellieden nogal een speciaal kapsel.
Kan jij tussen deze foto’s de echte Linnaeus herkennen?

Vlakbij de serre vind je een windwijzer op een hoge paal.
Dankzij zo’n windwijzer weet je uit welke richting de wind waait.
Welke vogel herken je in de windwijzer?

10
dodo

haan

kiwi

Welke windrichting duidt de wijzer nu aan? Tip: N=noorden, O=oosten, Z=zuiden en W=westen
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