
Dit doeboek is gemaakt van 
gerecycled papier! `

DOEBOEK
Ontdek de natuur!

Naam:



Ontdekkerslogboek
Naam:

Dit ben ik

Leeftijd:

De natuur ziet er bij mij zo uit:

Notities:

Natuurmeters

De vermoeidheidsmeter
Hoe intensief heb jij de natuur ontdekt?

eindscore
Hoeveel punten heb jij verdiend tijdens je ontdekkingstocht door de natuur?

0-100 = natuurnieuweling
Je bent al goed van start en bent begonnen met het ontdekken van de natuur! Super 
gedaan. Ga nog een keer de natuur in en verdien nog meer punten.

100-200 = natuurkei
Je vindt de natuur heel mooi en onderzoekt en ontdekt graag wat je allemaal kunt 

vinden in de natuur. Je bent een echte kei. Wanneer je nog een keer de natuur in 
gaat, kun je nog meer punten verdienen.

200-300 = natuurliefhebber
Je bent een ware natuurliefhebber. Hoe langer in de natuur, hoe beter je je voelt. Je 
kunt niet wachten om weer in de natuur te zijn om de scorebalk volledig te vullen!

400-500 = natuurexpert
Er is niks in de natuur waar jij niet over wilt leren. Hutten bouwen, bomen 
klimmen, in waterplassen dansen en zwemmen in zee, jij zegt er geen nee tegen.

300-400 = natuurfanaat
Jij hoort thuis in de natuur. Je houdt van ontdekken, onderzoeken, bouwen en 

bewegen in de natuur. De liefde voor de natuur wil je met al jouw vrienden delen!

Ik kan nog uren 
door

1000 200 400300 500

Mijn benen zijn moe, 
genoeg gerend vandaag

Ik wil nog niet 
naar huis

Ik lig om 18:00 uur
in bed



4-7 jaar

7-12 jaar

Bonus!

bloemen en bladeren persen
Heb jij mooie bloemen of 

bladeren gevonden tijdens het 
ontdekken van de natuur? Droog 
ze in een bloemenpers en maak 

er een kunstwerk van. Scan 
hiervoor de QR-code en check de 

webshop!

Takjes sorteren
Zoek 10 takjes. Leg de takjes van kort 
naar lang. Leg ze daarna van dun naar 

dik. Moet je de takjes dan op een andere 
plek leggen?

Hoe hoog is een boom?
Meet de hoogte van een boom door bij de boom weg te lopen. Kijk tussen 

je benen door of je de top van de boom al kunt zien. Zie je de top van de boom? 
Neem grote stappen van een meter terug naar de boom en tel je passen. 
De hoogte van de boom is gelijk aan het aantal passen dat je hebt gezet.

Zoek vormen in bomen
Bomen hebben veel verschillende 

vormen. Kijk goed naar de bomen om je 
heen. Kun jij deze vormen vinden?

Voorspel het weer met een dennenappel
In dennenappels zitten heel lichte zaadjes. Als het buiten vochtig is, 

gaan de schubben van de dennenappel dicht. Zo worden de zaadjes niet nat! 
Bij mooi weer gaan de schubben wijd open staan, zodat de lichte zaden 

met de wind meewaaien en zich verspreiden door de natuur. Zoek een dennenappel 
en bekijk de schubben, gaat het regenen of niet?

Level 2 Dieper de natuur in

Bonus!

Level 3 BEWEEG JE ROT!
Klimmen maar!

Zoek de aller beste klimboom en klim zo hoog als je kunt.  

Is klimmen nog iets te spannend of lastig? Zoek een omgevallen 
boomstam en probeer hier balancerend overheen te lopen. 

Let op: gebruik de natuur, maar maak niets kapot!

Hoe herken je een veilige klimboom?
Controleer of de takken sterk genoeg zijn: de tak waarop je 
gaat staan moet dikker zijn dan je onderarm;
Kijk of er geen dorre of rotte takken tussen zitten;
Controleer of de takken niet te glad zijn.

Op stap
Doe je schoenen en sokken uit en loop op blote voeten. 

Loop over het gras, door het zand of zelfs door de modder 
en plassen.

Bloemen zaaien
De insecten in de natuur hebben 
jouw hulp nodig. Zaai de mooiste 

bloemen voor bijen of 
vlinders in jouw tuin of in een 

bloempot op je balkon.

+50
punten

+50
punten

+25
punten
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punten

+50
punten

+50
punten

+50
punten

+25
punten



Level 4 Race door de natuur!

DEel jouw obstakelbaan!
Heb jij een super creatieve of 

spectaculaire klauterbaan gemaakt? 
Maak een foto of video en deel deze met 
ons op Facebook of Instagram. Gebruik 
hiervoor de hasthag #heutinkvoorthuis. 

Scan de QR-code voor onze sociale 
medialinks.

KLIMMEN EN KLAUTEREN!
Bouw de meest leuke en creatieve obstakelbaan 

om lekker op te klimmen en klauteren. Spring over 
afgevallen takken en boomstammen, ren over (zelf-
gemaakte) heuvels van zand of ren door een stapel 
bladeren, slalom tussen bomen door of langs zelf-
gemaakte pionnen. Tijger door het zand of spring 

over een plas water! Alles is mogelijk in de natuur! 
Enne... vies worden mag moet!

Bonus!

Level 1

Bonus!

Op ontdekkingstocht

Voel de natuur. Voel zand, water, bladeren, 
mos, noem maar op. Wat voelt het fijnst?

Luister goed naar de natuur. Doe een geluid na dat je in de natuur hoort.

Kijk naar de wolken. Probeer vormen te herkennen. Teken wat jij hebt herkend.

Ruik aan verschillende bloemen. Welke bloem vind je het mooist 
en welke ruikt het lekkerst? Teken ze.

Om de natuur nog beter te ontdekken
Scan de QR-code en koop de verrekijker in onze web-

shop. Versier deze verrekijker en ontdek de natuur 
nog beter. Ga op zoek naar vogels of tuur over de zee. 

Kijk vanaf de andere kant 
door de verrekijker, wat zie 
je? Let op! Kijk niet met de 

verrekijker naar de zon, dat 
is slecht voor je ogen.
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