Ranger weekopdracht
Deze week zijn jullie de Tiny Forest Rangers! Jullie gaan
deze week goed op het bos passen.
Op deze kaart lees je wat je moet doen.

Nodig
•
•
•

Ranger-tas met spullen
Logboek (in de Ranger-tas)
Deze kaart met Ranger weektaken

Doen
In de klas:
• Schrijf de dag en datum van vandaag in het logboek.
Ga naar het bos en kijk of alles in orde is:
• Is alles heel? Nee, bespreek het met je juf of meester.
• Ligt er afval? Ruim het op.
Kies een boom uit die jullie mooi vinden. Bekijk de boom
goed en onderzoek:
• Hoe hoog is de boom? Gebruik het meetlint of de
boomhoogtemeter.
• Hoe dik is de boom? Gebruik het meetlint.
• Wat voor soort boom is het? Gebruik de zoekkaarten.
• Wat voor dieren vind je in en rond de boom? Gebruik de
zoekkaarten.

•
•

Schrijf de antwoorden op deze vragen op in het logboek.
Stop alle materialen terug in de rugtas.

Terug in de klas:
• Schijf in het logboek wat jullie hebben gedaan en ontdekt
in het bos.

Ranger keuzeopdracht
Er zijn ook taken die een Ranger maar af en toe hoeft te
doen. Deze taken staan beschreven op de Tiny Forest
Ranger Opdrachtkaarten. Kies één opdrachtkaart die past
bij dit seizoen.
»» Let op het seizoen dat op de kaart staat.
»» Kijk goed welke spullen je nodig hebt.
»» Pak de spullen uit de Lesbox Tiny Forest

Nodig
•
•
•
•

Ranger-tas
Logboek (in de Ranger-tas)
Extra opdrachtkaart
De materialen die op de kaart staan (haal deze uit de Tiny
Forest Lesbox)

Doen
In de klas:
• Verzamel de materialen die je nodig hebt (haal deze uit
de Tiny Forest Lesbox).
• Schijf de dag en datum van vandaag in het logboek.
Ga naar het bos:
• Doe de opdracht.
• Schrijf in het logboek wat jullie hebben gedaan en wat
jullie hebben ontdekt.
• Berg alle materialen weer op in de Tiny Forest Lesbox.

1. Waterbakjes voor dieren
Thema:

zorgen voor je bos

Seizoen:

zomer

Nodig:
• verrekijker
		• logboek
		
• bakjes die je kunt vullen met water
		• water
Als het lange tijd droog is, is het voor dieren lastig om
water te vinden om te drinken of om in te badderen.

Doen
Stap 1: Verzamel een aantal bakjes en vul die met water.
Stap 2: Zet deze in en rond het bos. Zorg ervoor dat de
bakjes niet te diep zijn, of maak een trappetje met wat
steentjes. Zo kunnen dieren er weer makkelijk uitkomen.
Stap 3: Houd de dagen daarna in de gaten of er dieren
gebruik maken van de drinkbakjes. Kijk met een verrekijker
of je dieren ziet bij de bakjes. Controleer of het water
opraakt. Doe verslag in je logboek. Vul de bakjes bij als ze op
zijn.

2. Schuilplekken maken voor dieren
Thema:

zorgen voor je bos

Seizoen:

najaar

Nodig:

• Kleine takken en bladeren uit het bos.

In de herfst zoeken dieren een beschut plekje in het
bos voor als het koud wordt. Egels en muizen doen
een winterslaap onder een hoop takken en bladeren.
Vogels schuilen onder een hoop takken als het regent en
sneeuwt.
Als Ranger ga je de dieren een handje helpen met het
maken van rustplekken.

Doen
Stap 1: Zoek in het bos naar takken en bladeren.
Stap 2: Leg ze op een hoop van 30-50 cm hoog.
Stap 3: Versier de takkenhoop met bessen en zaden
(bijvoorbeeld eikels en beukennootjes) lekker voor de dieren
voordat ze in winterslaap gaan!

3. Vogelvoer maken
Thema:

zorgen voor je bos

Seizoen:

winter

Nodig:
• priknaald
		• logboek
		• touw
In de winter is het voor vogels soms lastig om genoeg eten
te vinden.
Je kunt de vogels helpen door een pindaslinger te rijgen.

Doen
Stap 1: Prik met de priknaald een gat in de pinda’s. Rijg hier
een touw door.
Stap 2: Hang de pindaslinger op aan de rand van het bos.
Stap 3: Houd de pindaslinger daarna goed in de gaten.
Gebruik je verrekijker. Komen er vogels op af? Zo ja welke
soorten? Gebruik de zoekkaart om te achterhalen welke
soorten je ziet.
Stap 4: Schrijf in het logboek op of je vogels hebt zien eten
van de pinda’s. Schrijf ook op hoeveel vogels je hebt gezien.
Weet je de naam? Schrijf die dan ook op, of verzin zelf een
leuke naam voor de vogel!

4. Nesthulp
Thema:

zorgen voor je bos

Seizoen:

voorjaar

Nodig:
• verrekijker
		• logboek
In het voorjaar maken vogels een nest. Ze gebruiken
daarvoor allerlei materialen. Soms is het lastig voor vogels
om geschikt nestmateriaal te vinden. Als Ranger kun jij de
vogels helpen.

Doen
Stap 1: Verzamel nestmateriaal: takjes, wol, blaadjes, gras,
veertjes, mos, bloemen.
Stap 2: Leg het materiaal in of naast het Tiny Forest. Leg het
op een plek waar vogels er goed bij kunnen en het materiaal
niet snel wegwaait.
Stap 3: Houd de dagen daarna het nestmateriaal in de
gaten. Welk materiaal is het meest populair? Schijf op in het
logboek. Vul het materiaal aan als het op is.

5. Bodemdiertjes zoeken
Thema:
Seizoen:

ken je bos
lente, zomer, herfst

Nodig:
• potloepjes
		• insecten-zuigpotjes
		
• zoekkaart bodemdiertjes
		• logboek

Doen
Stap 1: Ga in en rond het bos op zoek naar bodemdiertjes.
Bodemdiertjes zitten graag in of onder oud hout of tussen
de blaadjes.

Stap 5: Pak het insecten-zuigpotje. Zet het lange slangetje
vlak bij het diertje. Zuig aan het korte slangetje. Het
diertje zit in het potje! Bekijk een diertje in het potje extra
goed. Laat hem daarna weer vrij.

Stap 2: Hoeveel verschillende soorten kun je vinden? Bekijk
ze goed met het potloepje.
Stap 3: Kijk op de zoekkaart om uit te vinden hoe de soorten
heten.
Stap 3: Kijk op de zoekkaart om uit te vinden hoe de soorten
heten..
Stap 4: Schrijf de namen op in het logboek. Staat jouw
beestje niet op de zoekkaart? Verzin dan zelf een gepaste
naam voor het diertje. Schrijf op in het logboek.

illu insectenzuiger

6. Bomen meten
Thema:
Seizoen:

ken je bos
alle seizoenen

Nodig:
• meetlint
		• logboek
		• boomhoogtemeter
		
• infokaart ‘boomhoogte meten’

Doen
Stap 1: Ga in je bos op zoek naar:
• De dikste boom
• De dunste boom
Stap 2: Hoe dik of dun is de boom? Meet de omtrek (de
dikte) van de stammen en schrijf dit op in het logboek.
Stap 3: Ga nu in het bos op zoek naar:
• De langste boom
• De kortste boom
Stap 4: Hoe lang is de boom? Meet de lengte en schrijf de
uitkomst op in het logboek. Kun je er zo bij? Dan kun je
gewoon een meetlint gebruiken.
Is de boom te lang? Gebruik dan de boomhoogtemeter om
uit te rekenen hoe hoog de boom is.

Infokaart boomhoogte meten
1. Pak de boomhoogte-meter.
2. Ga een eindje van de boom af staan.
3. Houdt de driehoek voor je neus. Kijk door het buisje naar
de boom.

4. Loop naar voren of achteren tot je door het buisje de top

van de boom ziet.

5. Houd de boomhoogte-meter goed recht. Als het touwtje

met het gewichtje precies langs het gaatje valt, doe je het
goed. Kijk nu nog een keer door het buisje of je precies de
top van de boom ziet.

6. Meet nu de afstand van de plek waar jij staat tot aan de
boom. Loop met grote stappen naar de boom. Elke stap is
ongeveer een meter.
Hoeveel stappen heb je gezet? Schrijf op in het logboek.
Ik heb........................................................................stappen gezet.
Dat is dus ongeveer.............................................................meter.

7. Soorten bomen
Thema:
Seizoen:

ken je bos
alle seizoenen

Nodig:
• zoekkaart bladeren van bomen
		
• zoekkaart knoppen van bomen
		
• zoekkaart zaden en vruchten van bomen
		• logboek

In het Tiny Forest staan veel verschillende soorten bomen.
Maar hoe weet je nou welke boom welke soort is? Als
Ranger kun je dit onderzoeken door gebruik te maken van
zoekkaarten.

Doen
Lente en zomer: In de lente en zomer kun bomen
herkennen aan hun blaadjes. Bekijk de blaadjes op de
zoekkaart. Welke blaadjes vind je terug in het Tiny Forest?
Schrijf dit op in het logboek.
Herfst: In de herfst kun je bomen herkennen aan hun
zaden en vruchten. Gebruik de zoekkaart. Welke zaden
en vruchten zie je in het Tiny Forest? Schrijf dit op in het
logboek.
Winter: In de winter kun je zien welke bomen er staan
door te kijken naar de knoppen. In lente komen er nieuwe

blaadjes uit deze knoppen. Bekijk de zoekkaart met
knoppen. Welke kun je terugvinden in het Tiny Forest?
Schrijf dit op in het logboek.

8. Bodem-onderzoek
Thema:

ken je bos

Seizoen:

alle seizoenen

Nodig:
• schepje
		• loep
		• logboek
De bodem is erg belangrijk voor een Tiny Forest. Met zijn
wortels staat een boom stevig in de bodem. De boom
haalt water en voedsel uit de grond met zijn wortels. Vooral in de bovenste laag van het bos, een donkere laag, zit
veel voedsel voor bomen en planten. Deze laag heet de
humuslaag.
Hoe ziet de bodem van jullie bos er uit? Onderzoek dit
met een schepje.

Doen
Stap 1: Zoek een plekje uit aan de rand van het Tiny Forest.
Schep een beetje grond uit de bodem. Doe de grond in de
witte bak.
Stap 2: Zoek een plekje midden in het Tiny Forest. Schep een
beetje grond uit de bodem. Doe de grond in de witte bak.
Leg het naast het andere hoopje grond.

Stap 3: Zoek een plekje zonder bomen en struiken, dicht
bij het bos. Schep een beetje grond uit de bodem. Doe de
grond in de witte bak. Leg het naast de andere hoopjes
grond.
Stap 4: Vergelijk de drie hoopjes grond. Zie je
verschillen? Is de kleur verschillend?
Stap 5: Kijk met de loep: zie je korreltjes? Zie je
verschillen tussen de korreltjes?
Stap 6: Schrijf je ontdekkingen op in je logboek.
Stap 7: Wist je dat je met zand kunt tekenen? Pak van
elke kleur die je in de goot ziet een beetje zand en leg
dit op een bladzijde in je logboek. Druk het zand met je
vinger aan en beweeg het zachtjes heen en weer.

9. Insecten in bomen en struiken
Thema:
Seizoen:

ken je bos
lente, zomer, herfst

Nodig:
• witte paraplu of wit laken
		• insecten-zuigpotje
		• loeppotje
		
• zoekkaart bodemdiertjes
		
• zoekkaart spinnen
In een bos leven veel insecten. Hoe meer hoe beter voor
het bos!

Doen
Stap 1: Ga bij een boom staan en hou de paraplu
ondersteboven onder de boom.
Stap 2: Schud vervolgens voorzichtig aan de boom en kijk
welke insecten er uit vallen.
Stap 3: Kun jij met de zoekkaart ontdekken hoe de insecten
heten? Schrijf ze op in je logboek. Of bedenk zelf een naam.
Stap 4: Pak het insecten-zuigpotje. Zet het lange slangetje
vlak bij het diertje. Zuig aan het korte slangetje. Het diertje
zit in het potje! Bekijk een diertje in het potje extra goed.
Laat hem daarna weer vrij.

10. Diersporen
Thema:
Seizoen:
Nodig:

ken je bos
alle seizoenen
• zoekkaart diersporen

Er komen veel dieren in het bos. Vogels, eekhoorns, egels,
vleermuizen, allerlei insecten en misschien wel een kat
die op onderzoek uit is. De meeste dieren verstoppen
zich goed en laten zich niet snel zien. Wel laten ze overal
sporen achter. Een pootafdruk in de modder, een nest,
losse veertjes, zaden waar aan is geknaagd en poep.

Doen
Stap 1: Ga op zoek naar sporen in en rond het bos. Je moet
wel heel goed speuren!
Stap 2: Vind je een spoor? Teken het na of maak een foto.
Stap 3: Kun je met de zoekkaart ontdekken van welke dieren
de sporen zijn? Schrijf dit op in je logboek.

Tip
Als er sneeuw ligt vind je heel veel pootafdrukken in en rond
het bos! Ga dan zeker even kijken!

11. Paddenstoelen
Thema:

ken je bos

Seizoen:

herfst

Nodig:
		

• spiegeltje
• zoekkaart paddenstoelen

Paddenstoelen zijn heel belangrijk in een bos.
Paddenstoelen zijn de vruchten van schimmels die in de
grond of in een boom zitten. Deze schimmels eten plantenresten en dode blaadjes. Ze maken hier voedsel van
voor de bomen.
Paddenstoelen houden van regen en zijn er het meest in
de herfst. Ze zien er allemaal verschillend uit. Ze hebben
vaak gekke kleuren en vormen. Welke kun jij ontdekken?

Doen
Stap 1: Ga langs de rand van het bos op zoek naar
paddenstoelen.
Stap 2: Kun je met de zoekkaart ontdekken hoe ze heten?
Schrijf dit op in je logboek. Verzin anders zelf een mooie
naam.
Stap 3: Kijk met jet spiegeltje onder de hoed van de
paddenstoel. Wat zie je? Teken dit na in je logboek.

Let op
Laat alle paddenstoelen staan. Dat is goed voor jullie bos!

12. Schrijf een verhaal
Thema:

vertel over je bos

Seizoen:

alle seizoenen

Nodig:
• logboek
		• papier
		• potlood

Een Ranger moet aan andere mensen vertellen over het
bos. Bijvoorbeeld door een artikel te schrijven voor de
krant.

Doen
Stap 1: Schrijf een kort krantenbericht over het Tiny Forest.
Hierin vertel je wat er te beleven is in het bos. Wat is er op
dit moment te zien? Zijn de bomen kaal of juist vol blad? Wat
voor dieren kun je ontdekken in het bos? Is er nog iets wat je
kunt vertellen?
Stap 2: Schrijf het verhaal eerst in klad op een velletje papier
en schrijf het daarna netjes over in het logboek.

13. Maak een tekening
Thema:

vertel over je bos

Seizoen:

alle seizoenen

Nodig:
• logboek
		• papier
		• potloden
		• lijm
		• schaar
Een Ranger moet aan andere mensen kunnen laten zien
het bos eruit ziet. Dit kan door het bos te fotograferen,
maar ook door het te tekenen.

Doen
Stap 1: Maak een tekening van het bos. Je mag zelf weten of
je het hele bos tekent of één boom.
Stap 2: Plak de tekening in je logboek.

14. Neem het bos mee naar binnen
Thema:

vertel over je bos

Seizoen:

alle seizoenen

Nodig:
• logboek
		• bakje
		• papieren
		• wasco
Als Ranger laat je het bos zien aan andere mensen. Dit
kan natuurlijk door hen een rondleiding te geven door het
bos. Maar soms is het handiger als je juist het bos meeneemt naar de mensen.
Vraag een juf of meester naar een lege tafel in de school
waarop jij een bostafel mag maken.

Doen
Stap 1: Neem een bakje mee naar het bos en verzamel
al het moois en bijzonders wat je vindt. Dit zijn de
natuurschatten. Elk ding dat je meeneemt moet klein zijn
en er moeten er meer dan 10 van zijn. Bijvoorbeeld: mooie
blaadjes, nootjes, een bloemetje, beetje grond, …
Stap 2: Leg een vel papier tegen een stam van een boom of
op een blad. Wrijf hier nu met wasco overheen. Zo kun je
een mooie afdruk krijgen van de nerven van het blad of van
de bast.

Stap 2: Maak een tentoonstelling op de tafel met alles wat
je gevonden en gemaakt hebt.

15. Maak je eigen bosparfum
Thema:

vertel over je bos

Seizoen:
Nodig:

lente, zomer, herfst
• bekertjes

Het bos is een schatkist aan geuren. Boomstammen,
blaadjes, bloemen, gras: het heeft allemaal een eigen
geur.

Doen
Stap 1: Gebruik een bekertje. Zoek naar geuren in het bos.
Je vindt geuren als je blaadjes, takjes of andere bos- dingen
met je handen oppakt en een beetje fijn wrijft.
Je mag alleen kleine dingen pakken!
Stap 2: Doe alles in je bekertje en schud het door elkaar. Je
kunt de dingen met je vingers fijn wrijven.
Stap 3: Hoe ruikt jouw bosparfum? Geef jouw parfum een
naam.
Schrijf in het logboek de naam van jouw bosparfum.
Stap 4: Neem je parfum mee om anderen te laten ruiken
hoe heerlijk jullie Tiny Forest ruikt.

16. Boom herkennen in het donker
Thema:
Seizoen:
Nodig:

vertel over je bos
alle seizoenen
• per tweetal één blinddoek of masker

Deze opdracht doe je met z’n tweeën.
Lees eerst de hele opdracht:

Doen
Stap 1: De één, jij bijvoorbeeld, doet een blinddoek om. De
ander brengt jou naar een boom aan de rand van het bos.
Jij kunt de boom niet zien, maar wel voelen! Voel heel goed
aan de boom. De stam, de takken, op de grond rond de
boom.
Daarna brengt de ander jou vijftien passen bij de boom
vandaan. Draai een paar keer rond. Nu mag de blinddoek
af. Zoek nu de boom die je net hebt gevoeld. Kun je hem
vinden?
Stap 2: Nu draaien jullie de rollen om en mag de ander
voelen.

17. Herken het bos-ding
Thema:
Seizoen:
Nodig:

vertel over je bos
alle seizoenen
• vijf knikkerzakjes

Doen
Stap 1: Zoek 5 dingen uit het bos. Elk ding moet klein zijn en
er moeten er meer dan 10 van zijn. Bijvoorbeeld: een blad
of een zaadje of een takje dat op de grond ligt.
Stap 2: Doe elk ding in een zakje.
Stap 3: Hussel de zakjes door elkaar.
Stap 4: Voel nu om de beurt in een zakje. Wat zit er in?

