
Ontdek de Natuur in de winter!  (7+)
Steek je handen uit de mouwen en ontdek de natuur met deze doe-opdrachten. De 
opdrachten kan je thuis doen of hier in Nationaal Park De Alde Feanen. 
 

Takken tentoonstelling 
Als een afgevallen tak een tijdje buiten blijft liggen 
groeien er vanzelf prachtige mosjes, korstmossen 
en schimmels op. De tak wordt als voedingsbodem 
gebruikt. De dode tak wordt op deze manier afgebroken 
en opgeruimd door de natuur. Als je heel goed naar de 
wonderlijke begroeiing op zo’n tak kijkt, zie je steeds 
meer details. Prachtig om te zien! 

Nodig
• Zelfgevonden takken uit de natuur
• Een tafel om de takken tentoon te stellen
• Een vergrootglas 

1. Zoek tussen de struiken en onder bomen op de grond naar afgevallen dode takken die 
begroeid zijn met mosjes, korstmossen en schimmels.

2.  Bekijk nauwkeurig de begroeiing op de tak van dichtbij. Gebruik hiervoor ook je 
vergrootglas om interessante details te ontdekken die je zonder vergrootglas niet kan zien. 
Zoek zoveel mogelijk verschillende soorten begroeiingen. Neem de mooiste mee naar huis. 

3. Maak thuis een tentoonstelling van de takken door ze bijvoorbeeld op een tafel uit te 
stallen. Gebruik je vergrootglas om alle takken goed te kunnen bekijken. Ben je benieuwd wat 
je allemaal gevonden hebt? Kijk dan op www.verspreidingsatlas.nl/determinatie/korstmossen

Leg de takken na de tentoonstelling weer terug in de natuur.
 Deel je Takkententoonstelling op Facebook met #mynfryskegea  #aldefeanen
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Avonturenstok
Buiten kan je spannende avonturen beleven. Er is een hele wereld te ontdekken. Met een 
beetje fantasie kun je zelfs op ontdekkingsreis. Mensen bewaren vaak een aandenken aan 
al hun avonturen zoals foto’s, maar ook voorwerpen. Dat helpt om terug te denken aan het 
avontuur of om erover te kunnen vertellen.

Nodig
• Stevige tak
• 5 elastiekjes
 
1. Zoek een stevige tak die los op de grond ligt. Als er zijtakjes aan de tak zitten dan kun je 
die afbreken, zodat alleen de stok overblijft. Bind de elastiekjes om het bovenste deel van de 
tak met steeds een paar centimeter ruimte ertussen. Zorg ervoor dat de elastiekjes zo strak 
zitten dat het blijft zitten als je er een voorwerp tussen steekt. 

2. Ga nu met je stok op avontuur. Bij alles wat je meemaakt of ontdekt, stop je iets tussen de 
elastiekjes als aandenken aan je avontuur. Dit kan van alles zijn, een takje, blaadjes, veertjes 
wat je maar kan bedenken en tegenkomt. 

3. Nu kan je met je avonturen stok allerlei verhalen makkelijker vertellen omdat je een 
aandenken hebt aan wat je hebt meegemaakt. 


