Het regent dat het giet
Een jasje draag ik niet
Ik heb ook geen paraplu
Al stroomt de regen nu
Toch word ik, hoe het ook spat
helemaal niet nat

Roodbruin met en mooie staart
Klimt hij de boom in met een vaart
Dol op nootjes is hij
Wel, hoe heet hij? Vind dat eens uit!

Begrijp je hoe dat kan?
Zeg snap je er niets meer van?
Dat komt….toe denk eens na…
Omdat ik binnen sta!

Eekhoorn

Lange, lange, langzaamaan
Heeft geen pootjes om te staan
Heeft soms een huisje op zijn rug
Hoeft niet haastig, hoeft niet vlug
Langzaam glijdt hij langs een takje

Hoeveel poten hebben twee spinnetjes samen?

16 poten

Slak

Elfje Popelkruin met haar herfstpenseel,
Verft de blaadjes
Ze vallen van de bomen
Nu de herfst is gekomen
En maken dan in weinig tijd
Een mooi nieuw bostapijt!

Jan de wind wil ook eens spelen
Hij blaast de blaadjes op en neer
Als die moe zijn van het zweven
Dwarrelen ze langzaam neer
Waarom vallen de blaadjes in de herfst van de
bomen?

Maar wat voor een kleuren krijgen de bladeren
in de herfst?

Rood, geel, oranje, bruin

Omdat de boom de winter dan beter kan
overleven. Als hij zijn blaadjes laat vallen hoeft
hij daar niet voor de zorgen. Al het voedsel uit
de grond kan hij dan gebruiken voor de takken.

Wat betekenen de volgende plaatjes als het om
het weer gaat?

Rara, wie ben ik?
Als ik me oprol omdat ik bang ben, lijk ik wel
een bolster van een kastanje.
De mensen denken altijd dat ik een schoteltje
melk lekker vindt. Maar daar word ik ziek van!
Rara, wie ben ik?

Egel
-

regen
onweer
bewolking
bewolking, regen en een beetje zon

Vier keer in een jaar,
volgen de jaargetijden op elkaar.
Nu is de herfst aan de beurt,
die alle blaadjes zo mooi kleurt.
Ook de paddestoelen zijn er weer,
grote en kleine en nog veel meer.
Alles bij elkaar,
is het een heel mooi deel van het jaar.
Welke jaargetijden zijn er nog meer naast de
herfst?

Winter
Lente
Zomer

Vertel eens wat over de vogeltrek:
Wanneer gaan de vogels weg, waar gaan ze
naartoe en waarom? Komen ze ook weer
terug?
De vogels gaan in de herfst naar het zuiden.
Dat doen ze omdat het in Nederland te koud
is om de winter te overleven. Ze gaan dus
eigenlijk op vakantie naar de zon. En als de
winter voorbij is komen ze weer terug!
Wat zingen de zwaluwen
“Kwiet wiedewiet
’t Wordt winter, ’t wordt winter,
wij blijven hier niet!”
Wat roepen de ooievaars
hoog in de lucht?
“Van ribber de bibber,
wij gaan op de vlucht!”
Wat zeggen de ganzen
En eenden dan wel?
“Wij gaan naar het zuiden
Tot ziens hoor, vaarwel!”
Maar wat doen de mussen?
Die lachen zich krom.
“Dag koukleumers, dag
Kom je in het voorjaar weerom?”

De spin wiedewin, de spin wiedewin,
Die weeft een web, die weeft een web…
Hoe weeft een spin een web en waarom?

Ik ken een heel klein stoeltje
Je vindt het vaak in het bos
Het staat daar onder de bomen
Of tussen te groene mos
Wat voor een stoeltje is dat?

Paddestoel
Een spin weeft een web om aan eten te komen.
Hij vangt er vliegjes in. De spin voelt het web
trillen als er een vliegje in zijn web komt en
peuzelt het vliegje dan op. Zijn web bestaat uit
plakkerige draden, zodat de vlieg niet meer weg
kan komen. De spin weeft een web met ‘draad’
wat uit zijn gat komt. Na een paar lange draden
draait hij rondjes in zijn web. Dan is het web
klaar!

