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Hoi! De herfst is niet alleen bruin en geel.
Er zijn knalrode bladeren. Paarse
bloemen. Oranje bessen. Zelfs oranje
paddenstoelen! En er is veel groen. Want
niet al het groen verkleurt in de herfst.
Het ene jaar zie je meer herfstkleuren dan
het andere jaar. Dat komt door het weer.
Te droog, te koud, te veel storm... Hoe is
het dit jaar?

Dit natuurboekje is altijd zwart-wit. Maar
met kleurpotlood of stift maak jij er een
superkleurig herfstkleuren-boekje van!
Kies zelf de kleuren voor dit herfstschilderij.
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Ga naar buiten en kijk welke kleuren de
natuur in de herfst heeft.
Kruis de kleuren aan die je tegenkomt:
rood
bruin
geel
oranje
paars
roze
lila
blauw
groen
zwart
wit
andere kleur[en]:

Welke drie kleuren zie jij buiten het
meest?
Kleur deze bloem in met
jouw lievelingskleur[en].
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Geef de herfst kleur!
De bladeren van dit krentenboompje krijgen een geelrode kleur.

Kopergroenzwammen met een blauwgroene hoed, witroze lamellen en een
bleekgroene, geschubde steel.
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De bessen van deze lijsterbes zijn oranje. De bladeren oranjegeel.

De klimop bloeit in de herfst met geelgroene bloempjes. De bladeren
blijven groen.
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De meeste dieren zien kleuren anders

dan wij. Een bij ziet groen gras als rood.
En een rode bloem is zwart. Honden,
eekhoorns en veel andere dieren zien
minder kleuren dan wij. Dieren zoals
spinnen, slangen en vlinders zien kleuren
die wij niet kunnen zien.
Heb je een mooi gekleurd blaadje
gevonden? Plak het hier op.
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Post De vraag van de vorige keer
ging over de teek. Sommige
kinderen hebben wel eens een teek
gezien op hun kat of hond. Remco zag
er eentje op de kop van zijn konijn. Het
konijn had die dag in de buitenren
gelopen, tussen het gras. Terwijl Remco
zijn konijn vasthield, haalde zijn oma de
teek er voorzichtig met een pincet uit.
Vince schreef dat hij een plasje bloed vond
op de keukenvloer. Er lag een [platte] teek
in het midden. Waarschijnlijk was die teek
van zijn hond gevallen. Vince was er, zonder
het te merken, op gaan staan. Hij vond het
een beetje onsmakelijk, schreef hij. Maar
gelukkig ruimde zijn vader het op!
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Doe je mee? Teken,
schilder of knip een of
meer bladeren en geef ze
de mooiste herfstkleuren.
Stuur het vóór 17 oktober
2009 naar Het Limburgs Landschap. Kijk
dan de volgende keer of jouw inzending in
het natuurboekje staat!
Herfstkleuren-weetje Niet alleen bladeren

verkleuren, maar ook dieren! De hermelijn
verhaart in het najaar. Zijn bruine haren
worden wit.

Stichting het Limburgs Landschap

Deze kinderbijlage is mogelijk

postbus 4301, 5944 zg Arcen

gemaakt door de Nationale

telefoon [077] 473 75 75

Postcode Loterij.

fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl Extra natuurboekjes zijn voor
scholen en natuurgroepen
Samenstelling en tekst Ditte Merle

gratis te bestellen bij Het

Tekeningen Wil Kroon

Limburgs Landschap.
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