Wally, de Eekhoorn
Een onderbouw project van IVN Veldhoven EindhovenVessem,
najaar 2016
Doelgroep:
Jaargetijde
Plaats:
Doel:

Onderbouw basisonderwijs: groepen 1 t/m 4
Herfst
Een bos
De kinderen laten ontdekken, dat de natuur zich in de herfst
voorbereidt op de winter
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Najaarsproject:Wally de Eekhoorn

Herfst: de bladeren verkleuren, er zijn allerlei vruchten en zaden en er groeien volop
paddenstoelen, zowel op de grond als bijv. op de bomen.
De natuur bereidt zich voor op de komende winter: bomen verliezen hun bladeren,
planten sterven af en een ook dieren bereiden zich voor op de winter.
De eekhoorn is een dier dat in de herfst overal voorraden vruchten en zaden verstopt
om in de winter genoeg te eten te hebben.
Voor kinderen is dit seizoen bij uitstek geschikt om eens naar het bos te gaan en al
die veranderingen te onderzoeken.
Met de opdrachten uit dit project kun je samen met de kinderen aan de slag.
Dit project is geschikt voor een excursie naar een bos, maar kan ook uitgevoerd
worden in de omgeving van de school.

1. Inleiding op school

Het is nu herfst en alle planten en dieren bereiden zich voor op de winter, ook Wally
de Eekhoorn. Vertel een kort verhaal over Wally (zie ook bijlage 1: achtergrond
informatie over eekhoorns).

2. Bezoek aan het bos

Zet van tevoren een route uit in een geschikt bos en kijk, waar de opdrachten het
beste uitgevoerd kunnen worden.

3. Voor de leerkrachten

* Overleg met de schoolgidsen/ hulpouders naar welk bos jullie toe willen gaan en
overleg wie voor de route, de posten en het nodige materiaal zorgt.
* Verdeel de klas in groepjes; voor de schoolgidsen / hulpouders is het handig om
een lijstje met namen van de kinderen uit hun groepje te hebben.
* Overleg eventueel met de schoolgidsen/ hulpouders wie de route tegengesteld kan
lopen, zodat de wachttijd bij de eerste post niet te lang wordt.
* Zorg voor 2 setjes met (gelamineerde) kaarten voor post 5, dan kunnen 2 groepen
deze opdracht tegelijkertijd doen.

* De voeldoos bij post 2 kan ook vervangen worden door een (grijze) vuilniszak (bij
vochtig weer). Om het moeilijker te maken kun je er ook op school al enkele
voorwerpen in doen, die niet in het bos voorkomen.
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* Wil je na afloop nog iets op school maken / doen met bijv. bladeren, laat dit de
schoolgidsen / begeleiders dan weten; zij kunnen daar extra aandacht aan geven.
* Voor kinderen is het prachtig om hun "unieke vondsten" te verzamelen, vandaar
dat het handig is als elk kind een plastic zak meeneemt naar het bos.
* Informeer de ouders en vraag hen hun kinderen geschikte kleding en schoenen /
laarzen aan te trekken.

4. Voor de schoolgidsen / hulpouders

De natuur bereidt zich voor op de winter. Planten sterven af, zodat ze niet bevriezen.
Veel bomen verliezen hun bladeren, omdat ze anders te veel vocht verdampen via
die bladeren.
Ook de dieren hebben hun eigen methode om de winter te overleven: egels houden
een winterslaap; reeën krijgen een dikke wintervacht; bepaalde vogels vertrekken
naar het zuiden en andere vogels passen hun menu aan.
Eekhoorns zijn in het najaar druk in de weer om een wintervoorraad van eikels en
andere noten te verstoppen.
Samen met Wally de Eekhoorn ga je met de kinderen op stap om die veranderingen
in de natuur ter voorbereiding op de winter te ontdekken.
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5. Postentocht
Post 1

In de herfst vallen er veel bladeren van de bomen. Wally vindt het leuk om ermee te
spelen.
Nodig: een plek met veel bladeren.
Raap een paar bladeren op en houd ze tegen het licht.
Welke kleuren zie je? Welke bladeren lijken op elkaar? Kun je twee dezelfde
blaadjes vinden? Zoek een klein en een heel groot blad op.

Post 2

Ook Wally heeft soms honger en dan eet hij graag zijn buikje rond.
Nodig: mand of doos met allerlei voorwerpen (vruchten, zaden, bladeren ...) erin met
een doek erover.
De kinderen mogen één voor één voelen in de mand met de doek erover.
Kun je raden, wat er in de mand zit?

Post 3

In de herfst verstopt Wally allerlei eten in de grond, zodat hij het in de winter weer
kan opgraven als hij honger heeft.
Nodig: een plek met de nodige vruchten en zaden, eventueel een aantal schepjes.
Wat voor eten zou Wally verstoppen? Kijk eens, of jij ook eten voor Wally kunt
vinden.
Jij mag (met een schepje) ook een paar eikels (of iets anders) voor Wally verstoppen.

Post 4

Wally kan erg goed van boom naar boom springen.
Kunnen jullie ook goed springen?
Nodig: een open plek of pad (voor een aanloop en een sprong) en een voorraadje
van bijv. eikels, dennenappels of takjes.
Alle kinderen mogen één voor één zover mogelijk springen. Leg op de plaats, waar
de kinderen neerkomen, een eikel (of iets anders) neer.

Post 5

Lees onderstaande opdracht voor aan de kinderen. Leg daarna de kaartjes met
afbeeldingen naar boven op het doek. Lees het verhaal voor en laat de kinderen het
juiste kaartje aanwijzen.
Na het verhaal verdeel je de kaartjes onder de kinderen uit je groepje en vraag ze
om de echte exemplaren te zoeken.
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Nodig: Verhaal van kabouter Puntmuts (zie bijlage3), 18 kaartjes met afbeeldingen /
theedoek of plastic zak.

Post 6

Wally heeft scherpe snijtanden, waarmee hij bijv. eikels en hazelnoten open kan
knagen.
Kijk eens, of er ook aangevreten eikels, dennenappels, paddenstoelen te vinden zijn.
Kijk ook eens, of je vraatsporen ziet van bijv. vogels, slakken, muizen.
Welke noten kunnen wij als mensen ook eten? Indien mogelijk, iets laten proeven
(beukennootjes/ tamme kastanjes).

Post 7

Wally slaapt 's winters veel in een warm nest hoog in de boom. Zo'n nest is gemaakt
van o.a. takken, mos, gras, schors van dode bomen. Zo nu en dan gaat hij overdag
op zoek naar eten.
Nodig: een plek waar takjes, mos, schors van bomen, allerlei vruchten en zaden te
vinden zijn.
Voel aan de schors en het mos. Hoe voelt het (ruw, bobbelig, glad ....)?
Voel of het mos zacht, nat of droog is.
Hoeveel verschillende dennenappels, noten, vruchten en zaden kun je vinden. Hoe
voelen die aan?
Verwerking op school
Met de gevonden schatten (eikels, kastanjes, vruchten, bladeren, mos) kan van alles
gedaan worden.
Een suggestie voor een leuke opdracht is: een silhouet van een dier (bijv. een
eekhoorn of een vogel) maken. Dit kan zowel buiten rond de school als binnen in de
klas gedaan worden.
Zie bijlage 6.
Als bijlage 5 is een diploma opgenomen, dat eventueel aan de kinderen na afloop
van de postentocht op school uitgereikt kan worden voor hun geweldige hulp aan
Wally de Eekhoorn.
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Bijlage 1: Achtergrondinformatie over eekhoorns

Eekhoorns zijn hoofdzakelijk overdag actief, vooral in de vroege ochtend en in de
avond.
Ze kunnen goed springen, snel klimmen en rennen en bewegen zich zeer behendig
in en tussen de boomtakken. Ze dalen af met de kop naar beneden. De staart wordt
tijdens het lopen recht gehouden, bij het klimmen en springen dient deze voor het
evenwicht en als 'parachute'. Eekhoorns kunnen ook zwemmen.
In de koudere seizoenen wordt het dagritme aangepast aan het weer; hartje winter
zijn ze maar enkele uren per dag actief. Alleen een dikke sneeuwlaag op de takken,
sterke wind en zeer koud of warm weer tempert hun activiteiten.
Ze leven grotendeels solitair, maar in de winter en lente worden nesten
gemeenschappelijk benut. Het gedrag is enigszins territoriaal te noemen; de
verschillende individuen hebben een eigen gebied met voldoende voedselbronnen,
dat echter overlappingen met dat van andere eekhoorns heeft.
Ze bouwen van losse twijgen afgeplatte, bolvormige nesten met een doorsnee van
ca. 30-50 cm, bekleed met repen bast (van dode bomen), gras, mos, wol en
dergelijke, hoog (meestal boven 6 meter) in een boomkroon of takvork, dicht bij de
stam. De inwendige diameter is 12-16 cm. Ze maken meerdere nesten.
Voortplantingsperiode: december tot februari en mei/juni. De zwaarste vrouwtjes
hebben soms twee worpen per jaar; 2 tot 5 jonger per keer. Het kraamnest is
steviger van constructie dan de gewone slaapnesten. Bij verstoring versleept de
moeder haar jongen naar een ander nest. Zoogtijd: ca. 10 weken, waarna ze vrij snel
zelfstandig worden. Op de leeftijd van 3 maanden worden ze door de moeder
verjaagd. Met ca. 9-10 maanden zijn ze geslachtsrijp.
Afhankelijk van biotoop (leefgebied) en het jaar overleeft slechts 15 tot 50% van de
jongen het eerste levensjaar. Natuurlijke vijanden zijn in geringe mate haviken,
buizerds en de boommarter. De mens speelt indirect een veel grotere rol door
biotoopvernietiging of -verkleining en door het autoverkeer.
Eekhoorns kunnen in het wild 7 jaar oud worden, maar halen vaak de 6 jaar niet.
Eekhoorns eten vooral zaden en
knoppen van naaldbomen
(gedurende driekwart van het jaar),
in zomer en herfst hazelnoten,
beukennootjes, eikels,
esdoornzaden, tamme kastanjes,
bladeren, bosvruchten,
paddenstoelen; in het voorjaar de
bloeiwijzen van de den. Eekhoorns
eten ook, met name in het voorjaar,
weleens insecten (rupsen),
vogeleieren en jonge vogels.
Hun vraatsporen aan boomzaden
en -bloeiwijzen zijn gemakkelijk te
vinden. Hazelnoten worden in
groten getale in onrijpe toestand
gegeten.
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's Winters worden ook op hout groeiende paddenstoelen (berkendoder, tonderzwam)
aangevreten.
's Zomers scheuren eekhoorns
bast in repen van levende bomen
af om zo het zoete, sappige
weefsel eronder te bereiken.
In de winter worden naast
dennenappels en sparrenkegels
ook schimmeldraden gegeten,
die onder de bast van dode eiken
vandaan 'gestript' worden.
Eekhoorns leggen in de herfst
voedselvoorraden aan, die ze in
boomholtes of in de bladlaag
verstoppen. De voedseldepots
bestaan uit slechts enkele noten, eikels en dergelijke, die ze dikwijls vlakbij een
boomstam of -wortel begraven. Ze onthouden de voorraadplekjes niet, maar vinden
ze op geur terug. Vaak worden ze ook niet teruggevonden of vergeten.
Uit: Zoogdieren van West-Europa, door Rogier Lange, Peter Twisk, Alphons van
Winden en Annemarie van Diepenbeek.
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Bijlage 2: Verhaal over Kabouter Puntmuts
Uitleg voor de kinderen:
Luister goed naar het verhaaltje over kabouter Puntmuts.
Iedere keer als jullie een woord horen dat in het herfstbos te zien is, pak je het
bijbehorende kaartje en steekt dat omhoog.
Als het verhaal afgelopen is, gaan jullie samen in het bos zoeken naar de echte
dieren, planten en voorwerpen, die op de kaartjes staan.
Verhaal over kabouter Puntmuts
Kabouter Puntmuts woonde in een paddenstoel aan de rand van een mooi groot bos.
Die paddenstoel stond onder een hoge boom, waaraan kastanjes groeien. Op een
dag besluit kabouter Puntmuts naar buiten te gaan om een lange wandeling te
maken. Hij doet zijn hoge laarzen aan, want er liggen veel natte bladeren in het bos.
Als hij door het bos loopt, ziet kabouter Puntmuts een heleboel eikels op grond
liggen.
Hij denkt: "Hé, dat is een lekker hapje voor vanavond!" en stopt er zoveel mogelijk in
zijn broekzak. Met de zakken volgeladen loopt hij verder. Hij zwaait als hij langs het
web van moedertje spin wandelt en zegt: "Goedemiddag, mevrouw Spin."
Opeens ziet kabouter Puntmuts een mier voorbij rennen, en nog één en nog één!
"Waarom rennen die beestjes zo hard weg?" denkt hij en gaat op onderzoek uit. Hij
loopt precies dié kant op, waar de mieren vandaan kwamen. Dan ziet kabouter
Puntmuts plots een heleboel verse walnoten op de grond liggen. Hij staat stil en kijkt
eens goed om zich heen.
Een bekend gepiep klinkt vanuit de boom. Maar voor kabouter Puntmuts omhoog kan
kijken, stuitert er een grote walnoot op z'n hoofd. "Au!" roept kabouter Puntmuts en
wrijft over z'n hoofd. Als hij omhoog kijkt, ziet hij daar een bruine eekhoorn op een tak
zitten. Wally!
"Ha Puntmuts!", roept de eekhoorn. "Doet het pijn?"
Kabouter Puntmuts kijkt Wally de Eekhoorn boos aan. Natuurlijk doet dat pijn! "Heb jij
ook met walnoten naar de mieren gegooid, Wally?", vraagt kabouter Puntmuts, die
begint te begrijpen waarom de mieren zo hard wegrenden. "Jazeker! Ik vond het wel
leuk om ze een beetje te plagen….", zegt Wally de Eekhoorn een beetje verdrietig, nu
hij ziet dat die noten echt pijn doen op je hoofd.
"Wally", zegt kabouter Puntmuts, "Beloof jij niet meer met noten te gooien en breng je
ze allemaal snel naar je moeder? Dan zal ik niet aan haar verklappen, dat jij de
mieren hebt bekogeld met deze walnoten!"
En zo gebeurde het, dat kabouter Puntmuts met een grote buil op zijn hoofd weer bij
zijn paddenstoelhuisje terugkwam.
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Bijlage 3: kaartjes bij verhaal van kabouter Puntmuts
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Herfst
Groep ½
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Bijlage 4: te gebruiken als aanduiding van een post

OPDRACHT
NUMMER:
11

Bijlage 5: diploma voor het helpen van Wally de Eekhoorn

DIPLOMA
aangeboden aan

_________________________

voor zijn/haar geweldige prestaties bij het helpen van Wally de Eekhoorn!

Wally de Eekhoorn
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Bijlage 6: Extra opdracht in de klas op de herfsttafel of in de winter op een
voedertafel voor vogels.

Werkwijze voor een herfsttafel in de klas:
 Knip uit een groot vel papier het silhouet van een dier (een vos, een eekhoorn
of een vogel)
 Leg het vel papier op de herfsttafel.
 Vul het uitgeknipte deel op met herfstschatten, die meegenomen zijn uit het
bos (bladeren, kastanjes, steentjes, beukennootjes)
 Haal het papier nu weg.

Werkwijze voor een voedertafel voor vogels in de winter
 Kies buiten een beschutte rustige plek waar de voedertafel kan staan.
 Knip uit een vel papier het silhouet van een dier (een vos, een eekhoorn of
een vogel). De grootte van het papier hangt af van de grootte van de
voedertafel.
 Vul het uitgeknipte deel van het papier op met zaden, die vogels in de winter
graag eten (vogelzaad, pinda’s, zonnebloempitten, pompoenpitten).
 Haal het papier nu weg.
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