Limburgs Landschap

natuurboekje
van

zomer 

Hoi! Als je in een atlas naar de kaart van

Wat voor landschap? Als jij je

Nederland kijkt, zie je allerlei kleurtjes.
Groene vlekken zijn de bossen. Paarse
vlekken stellen heidevelden voor. Geel
betekent: hier zijn duinen. Allemaal
verschillende landschappen. En bij elk
landschap horen bepaalde planten en dieren.

woonplaats uitgaat, wat zie je dan?
Weiland? Akkers met maïs of kool? Bos?
Kleur een of meer landschappen die bij
jouw woonplaats liggen.

Zoek Nederland eens op in de atlas.
Zie je al die kleurtjes van de verschillende
landschappen? Kun je je eigen woonplaats
vinden? Misschien vind je dat moeilijk.
Zoek dan samen met een ander.
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Dieren Sommige dieren houden van

bossen. Andere dieren meer van de hei of
van een grote waterplas.
Welk dier
– leeft op de hei?
– leeft in bossen?

Planten Bekijk de zes planten.

Geef elk vakje de goeie kleur.
Donkergroen = groeit in het bos
Paars = groeit op de hei
Lichtgroen = groeit in het weiland
Blauw = groeit bij water
Bruin = groeit op een akker

In welk landschap groeit…?

– leeft bij een vennetje?
– leeft in de duinen?
– leeft in weilanden?
– leeft bij beekjes?
– leeft op plassen?
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Een eekhoorn houdt van bos. Een

Post Waar worden jonkies

meeuw houdt van zee en duinen. En jij?
Van welk landschap hou jij het meest?
Maak er een tekening van.

geboren? Charley v.d. Krogt
uit Maastricht schreef als enige
inzender dat wilde zwijntjes in een
kuil ter wereld komen. En
mestkevers in een holletje. Dat
klopt! Zwijnen in een kuil, op een rustige
plek in het bos. De larf van een mestkever
in een holletje, op een hoopje poep.
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Doe je mee? Pak een

paar oude tijdschriften,
schaar en lijm. Zoek
landschaps-plaatjes. Knip
een berg uit, vulkanen of
een stuk oerwoud… Of houd jij meer van zee
en strand? Plak alles bij elkaar wat je mooi
vindt en ontwerp zo jouw ideale landschap.
Stuur het vóór  juli naar het Limburgs
Landschap. Omdat het Limburgs Landschap
dit jaar  jaar bestaat, verloten we drie
prachtige kinderboeken onder de inzenders!
Landschap-weetje Vroeger was Limburg

een zee. Er leefden allerlei schelpdieren en
grote reptielen zoals de mosasaurus.

Stichting het Limburgs Landschap
postbus ,   Arcen
telefoon []   
fax []   
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Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Guida Joseph
Deze kinderbijlage is mogelijk
gemaakt door de Postcodeloterij

