Limburgs Landschap

natuurboekje
van

herfst 

Hoi! Paddestoelen schieten als paddestoelen
uit de grond. Supersnel dus.Vooral in de herfst,
als het net geregend heeft. Dat is tovenarij,
dachten de mensen vroeger. Het zijn heksen
die dat doen. Brrr... paddo’s zijn eng!
We weten nu meer over paddestoelen.
Heksen hebben er niets mee te maken.
Alleen in sprookjes.

–
–
–
–

Ga eens op paddestoelen-speurtocht
Je hebt nodig:
dit boekje
een potlood
eventueel een klein spiegeltje
en een goeie speurneus
natuurlijk!
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Laat paddestoelen staan! Veel paddo’s
leven van dode blaadjes en ander afval uit de
natuur. Het zijn net vuilnismannetjes. Ze
ruimen de natuur op.
Sommige paddestoelen zijn giftig. Zoals de
vliegezwam. Die ken je vast. Hij is rood met
witte stippen. Dus na je paddo-tocht:
handen wassen.
Paddestoelen groeien uit schimmel-draden in
de grond. Soms kun je die draden zien.
Liggen er bladeren bij de paddestoel? Of
dode takken? Til ze
voorzichtig een
beetje op.
Dan zie je
een web van
witte draden.
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Paddestoel-paspoort Zoek een mooie paddo. Vul eerst de vragen in van bladzij . Daarna ga je je
paddestoel tekenen. Wat ook leuk is? Deze bladzij een paar keer kopiëren. En dan van allerlei
paddestoelen een paspoort maken. Zo krijg je je eigen paddo-boekje.

Ik groei
o op een levende boom o op dood hout
o tussen blaadjes
o in het gras
o anders:
Ik heb wel / geen hoed.
Ik heb wel / geen steel.
Ik lijk op een
o schoteltje
o spons
Mijn naam:
[weet je de naam van de paddestoel
niet, verzin dan zelf een naam]
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o aardappel
o

Ik ben glad / ruw.
Ik ruik niet / een beetje / sterk.
Mijn kleur[en]:
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Onder de hoed Kijk ook eens onder de
hoed van een paddestoel. Met een spiegeltje
gaat dat heel goed.
Wat zie je?

Post Vorige keer vroegen
we jullie een ‘elfje’ te maken:
een gedichtje van elf woorden.
De drie mooiste elfjes zouden
in dit boekje komen.
Makkelijker gezegd dan gedaan. Er waren
zóveel mooie gedichtjes!

regenboog
veel kleuren
de zon schijnt
en er valt regen
wauw!

In die buisjes en plaatjes zitten de zaadjes
van de paddestoel. Miljoenen! Die zaadjes
heten sporen. Valt zo’n piepklein zaadje op
een goeie plek, dan groeit er een web van
schimmeldraden. En uit die draden groeien
weer paddestoelen. Eigenlijk zijn die draden
de plant. De paddestoelen zijn de vruchten.
Vruchten met zaadjes.

leuk!
de zomer
er zijn lieveheersbeestjes marian geenen ,7 jaar
bladluizen bladluizen weg weg
hoera!
ellen mooren, 8 jaar
elfenkind
mooie vleugels
goud van kleur
blinkend in de zon
schitterend!
nikki beulen, 9 jaar
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Doe je mee? Welke
paddestoel is dit?

Bedenk zelf ook zo’n paddestoel-rebus.
Stuur jouw rebus én het antwoord op onze
rebus naar het Limburgs Landschap. Doe
dat vóór  oktober. Wie weet staat jouw
rebus de volgende keer in het winterboekje!
Paddo-weetje Vroeger maakten de mensen
een papje van vliegezwam met suiker.
Als vliegenvanger.
Slurp slurp... vlieg dood.
Stichting het Limburgs Landschap
Kasteel Arcen
postbus ,   Arcen
telefoon []   
fax []   
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Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Guida Joseph
Deze kinderbijlage is mogelijk
gemaakt door de Postcodeloterij

