Doe de Kleur- en Speurtocht
Langs de Plukroute staan fruitbomen, bessen,
bramen en veel bloemen. In de winter is alles kaal,
maar in de lente wordt alles groen. In de zomer en
in de herfst kun je het fruit plukken en smikkelen.
Er zijn ook veel plekken om te spelen langs de Plukroute.
In dit boekje vind je kleurplaten voor de jongste
kinderen. En leuke natuurweetjes en opdrachten als je
wat ouder bent.

Spelregels:
Volg deze routetekens:
Je ziet op het kaartje hiernaast waar je moet
speuren naar een bordje. Zo zien de bordjes er uit:
Je vindt de bordjes op de plekken tussen de struiken of
aan de bomen. Op het bordje staat welk fruit daar gaat groeien
of welke dieren daar graag zijn.
Op elk bordje staat een letter. Schrijf de letter in het juiste hokje
op de achterkant van het boekje.

Haagsemarkt
Zoek het Plukroute informatiebord.
Wat is de 5e

letter van het eerste woord dat er op staat?

Schrijf de letter in hokje 1 op de achterkant van dit boekje.

Mopper de mopper…
veel tegels hier…
egels houden niet
van tegels

Zullen
we

de
Plukroute
e

gaan
lopen?

Kerkepad
Langs het Kerkepad zie je veel bessenstruiken.
Bessen zijn heel gezond: er zit veel vitamine C in.

Welke letter lees jij hier op het bordje?
Schrijf de letter in hokje 2.

Kom
mee

Naar
buiten

ááállemaal

Dobbelsteen
Wat een gezellig paadje is dit, toch?!
Hier loop je tussen veel verschillende soorten bloemen en planten.
En zelfs tussen fruitboompjes!
In de winter groeit er geen fruit aan, maar in de zomer en herfst kun je fruit plukken.
Welk fruit groeit hier? Er hangen 2 bordjes.
Rechts staat een rij ………………….(vul in) bomen. Schrijf de letter in hokje 3.
Links staat een rij ………………..(vul in) bomen. Schrijf de letter in hokje 4.

Waarom

Hebben
wij

Stekeltjes?

Zolang een egel
stekels heeft, heeft
hij niks te vrezen

Pruimenperk
Kijk goed tussen de pruimenbomen door. Dan zie je een walnotenboom staan.
Die herken je, want er hangt een bordje in. Schrijf de letter in hokje 5.
Bomen laten in de herfst hun bladeren los. De boom staat er daarom in de herfst en winter kaal bij.
Wist je dat de bladeren die in de herfst van bomen af vallen heel goed zijn voor de grond?
Daarom is het altijd goed om bladeren te laten liggen.
Allerlei bodemdiertjes schuilen er graag onder.
Zij trekken de bladeren de grond in.
Daardoor wordt de grond gezonder!

Mjammie…

lekker
pissebedden…
smikkelen

Speeltuin Hasselbraampark
Wist je dat de speeltuin waar je nu bent, in het Hasselbraampark staat?

Dit park heet pas zo sinds 2019. Het park is genoemd naar de Hasselbraam.
Deze braam bestaat niet echt, maar wel in een boek: Pluk van de
Iedereen die deze braam eet, wordt blij en gaat spelen!

Petteflet.

Ren een rondje om de speeltuin. Op het hek er omheen hangt een bordje.
Schrijf de letter in hokje 6.
Ren ook maar eens aan de binnenkant van het hek. Dan vind je nog een bordje.
Schrijf de letter in hokje 7.
Aan de hekken om de speeltuin groeien in de zomer heel veel

bramen, frambozen en bessen.
Mogen wij
ook…

Tuurlijk!
om de…

speeltuin
rennen?

Speelbos
Kun je het paadje door het speelbos vinden?
In dit bosje kun je lekker spelen en misschien zelfs in de bomen klimmen.
Weet je wie hier ook vaak in de bomen zitten?
Kijk maar eens op de open plek in het speelbos.
In één van de bomen hangt een dier. Dat zit hier graag in de bomen en maakt er een nest in.
Welke letter vind je bij het dier? Zet dat in hokje 8.

18…
19…
20…
Wie niet weg is, is gezien,
ííííík kom!

Hihi

Welke diertjes vind jij nog meer in dit Speelbos? Wat vind jij mooi aan deze diertjes?
Teken hieronder jouw eigen fantasiediertje van het Speelbos.

Bloemenperk Isenburgstraat
Hier bloeien in de zomer gele bloemetjes die we ook wel ‘Zonnehoed’ noemen.
Geef jij de bloemen een mooi geel kleurtje? Of kleur je ze misschien oranje of roze?
De Zonnehoeden bestaan ook in die kleuren!
Wist je dat bijen, vlinders en andere insecten dol op Zonnehoed zijn?

Dat komt omdat de bloemen een honinggeur verspreiden.
Het is goed om veel bloemen te planten waar bijen van houden.
Want bijen zijn heel belangrijk voor ons.
Bijen zorgen ervoor dat vruchten groeien aan planten.
Zie jij het bordje? Welke letter staat er op? Zet dat in hokje 9.
Die zonnehoed
staat mij goed

Grond eten vind ik heel lekker. Hier haal ik eten uit waarvan ik leef. Maar een groot deel van de grond
poep ik ook weer uit! Mijn poep is heel goed voor de grond.
Het maakt de grond gezonder en zo kunnen bloemen en planten goed groeien.
Hoe meer van vriendjes samen met mij in de grond zitten, hoe beter!
Over welk diertje gaat het hier? Vul hier de letters van de bordjes in:

Laat je weten wat je ervan vond op Facebook @heelprincenhageplukt? Of plaats een foto van jezelf terwijl je
kleurt en tag ons! Wil je ons helpen of op de hoogte blijven? Of wil je een andere speurtocht? Kijk dan op:
www.plukroute-princenhage.nl/spelen/speurtocht (8-12 jaar).
Tip! Wil jij ook eetbare planten in je eigen tuin? Kijk dan op www.cestlavieforyou.nl

