
Speurtocht Tuin Schoonoord
Naam:

Email: 

Leeftijd:

Ben je klaar? Laat de speurtocht achter in de speciale brievenbus, in de tuin onderaan de

boogbrug. Je maakt kans op een mooi natuurboek van Uitgeverij Lemniscaat. Veel tuinplezier!

Begin met de rug naar het grote hek. Sluip direct naar rechts en

zoek muisstil een hoge slaapplek van een nachtvogel. Oehoe,

deze kast is van een..

Zoek de vijver. Als je goed kijkt zie je grote vissen zwemmen, hoe

heten deze vissen?

Zoek de waterschelp met de kleine waterval. Pak een blaadje

van de grond en laat het varen in de schelp. Hoeveel tellen duurt

het voordat het blaadje beneden is?

Kijk omhoog voorbij de waterschelp, nu zie je vast de hoogste en

beroemdste boom van Tuin Schoonoord. Hoe heet deze boom?

Als je over de houten brug loopt, dan moet je een liedje zingen,

zo gaat dat in Schoonoord. Ken je 'Ik zag twee beren?' Kan je

daar ook andere liedjes van maken? Ik zag twee.....

Aan de hoge boom zit een soort touw, een kabel. Waarom is

dat?



Zoemzoem, kom niet te dichtbij want ik ben de bij! Zoek de

bijenkasten, een soort flatgebouw voor de bij. Ze werken allemaal

samen om …………….te maken en om de bloemen te bestuiven. In juli

wonen er wel 60.000 bijen in een kast. Houd afstand!

Zoek nu de grote 200 jaar oude beukenboom. Hoe oud was

jouw opa of oma toen deze boom piepklein was? Wat een dikke

stam. Hoeveel armen heb je nu nodig om de beuk te omringen? 

Zoek de volière, dat is een ander woord voor grote vogelkooi.

Zie je de verschillende vogels? Hoeveel soorten zijn er ?

De tuin lijkt soms wel een sprookje. Ga op zoek naar de

betoverde kikker. Hoe weet je eigenlijk of een kikker een prins is?

Wat is jouw lievelingsdier? Loop, spring of sluip zoals je

lievelingsdier helemaal langs de tuinmuur. 

In de buurt van de kikker staat nog een stenen beeld, een

cadeau uit een heel ver land. Uit welk land komt dit beeld

denk je?

Klaar. Je kan nu de speurtocht inleveren! Zoek de brievenbus.

www.tuinschoonoord.nl 


