
verhalend speur- en opdrachtenparcours rond 
paddenstoelen

Op een grote paddenstoel

OMSCHRIJVING
‘Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat 
kabouter Pinnemuts...’ Iedereen kent dit kinderdeuntje! Zo 
begint een heuse zoektocht van de kabouter, samen met 
de kinderen, naar een nieuwe paddenstoel: één met een 
mooie kleur en/of lekkere geur, één om op te zitten en op te 
wippen. Onderweg ontmoeten ze allerlei bosbewoners die 
hen wegwijs maken in de wondere wereld der zwammen. 
In spelvorm bekijken de kinderen de onderkant van een 
paddenstoel en speuren ze naar zwamdraadjes. Ze zoeken 
paddenstoelen in allerlei vormen, geuren en kleuren. 
Samen met de pad proberen ze in rijm de best passende 
paddenstoelennamen te vinden. Een prachtig geïllustreerd 
verhaal vol leerrijke opdrachten. 

DOELGROEP 3de kleuter en 1ste graad lager 
onderwijs

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum en 
minstens 1 leerkracht of 

PERIODE september – november

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 of €15 (zelf begeleiden) 

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

 Zelf begeleiden mogelijk na afspraak • € 15 voor gebruik materiaal/lokaal

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek  
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Op een grote paddenstoel  

Een prentenboek met het verhaal van kabouter Pinnemuts 
vormt de rode draad in de speurtocht naar paddenstoelen.
Bij elke halte wordt een stukje verhaal verteld en krijgen 
de kinderen één of meerdere opdrachten rond padden-
stoelen.

Krak zei de paddenstoel... 
Een puzzelspel toont de kinderen de verschillende delen 
van een vliegenzwam (hoed, ring, steel en beurs).

Kijk eens goed onder de hoed…
Met een spiegeltje kijken de kinderen onder de hoed van 
plaatjeszwammen en buisjeszwammen. Ook de buikzwam-
men en de sporen worden onderzocht. 

Een deel van het geheel…
De kinderen zoeken in de strooisellaag en op dode takken 
of stammen naar zwamdraden. Het ontstaan van een ‘hek-
senkring’ komt hier ook aan bod.

In alle maten en vormen…
Met een overzicht van allerlei verschillende vormen 
van paddenstoelen in de hand, zoeken de kinderen naar 
overeenkomstige paddenstoelen in het bos. Elfenbankjes, 
tonderzwammen, aardappelbovisten en korstzwammen 
zijn enkele paddenstoelen die zeker aan bod komen.

Wat ruik ik hier?
Sommige paddenstoelen hebben een opvallende geur. Er 
zijn zwammen die lekker ruiken naar kruidenkoek, maar 
andere stinken. Met hun neus speuren de kinderen naar 
paddenstoelen in de omgeving.

Mooie kleuren om in de herfst het bos op te fleuren…
Met kleurenplaatjes speuren de kinderen naar paddenstoe-
len. Ze ontdekken de verscheidenheid in kleuren van de hoed.

Eetbaar of giftig?
De kinderen zoeken paddenstoelen met knabbelsporen. 
Muizen lusten boleten en slakken zijn dol op russula’s. 
Maar pas op! Dit wil niet zeggen dat deze paddenstoelen 
voor ons eetbaar zijn. Een lekkernij voor slakken kan voor 
ons dodelijk zijn.

Is er iemand die al weet hoe deze paddenstoel heet?
Paddenstoelen hebben een naam. De naam kan te maken 
hebben met de kleur, de geur of de plaats waar hij groeit... 
Aan de hand van een omschrijving proberen de kinderen de 
naam van enkele paddenstoelen te vinden.

Vuilnismannen van het bos
Paddenstoelen ruimen allerlei natuurlijk afval op, men-
selijk afval kunnen ze niet opruimen. De kinderen onder-
zoeken welk afval in de natuur mag en wat in de vuilniszak 
moet.

Spelen zonder breken
De eekhoorn vindt een alternatief voor Pinnemuts. De 
kinderen maken met natuurlijk materiaal (takjes, vruchten, 
bladeren…) speeltuigen voor kabouter Pinnenmuts en zijn 
vrienden.

Dit educatief project werd ontwikkeld door het Depar-
tement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse 
overheid en afgestemd op de eigen locatie door de dienst 
Natuur- en Milieueducatie van de provincie 
West-Vlaanderen.


