Heimannekespad opdrachtenblad A
Voorproefje 20 minuten
De route van het Heimannekespad start route bij ingang van Kinderboerderij ’t Heike. Op een
paaltje vind je onderstaand plaatje:

Volg de pijlen en begin meteen met opdracht 1. (Zie hieronder). Maar pas op: in plaats van de weg
over te steken naar het bospad, ga je rechtdoor langs het hek van ’t Heike. Op die plek voer je
opdracht 2 uit (zie ook hieronder). Ben je het Heike helemaal rond gelopen zie je het laatste paaltje:

Opdrachten 1: Heimannekes zoeken
Ontdek je alle Heimannekes wanneer je langs het hek van ’t Heike loopt? Je komt ze in deze
volgorde tegen en je moet goed kijken. Soms naar boven, soms naar beneden, soms dichtbij soms
ook best ver weg…..

Begin pad (1)

Begin pad (2)

Begin pad (3)

Begin pad (4)

Eind pad (5)

Eind pad (6)

Opdracht 2: Schors voelen
De Heimannekes kunnen heel goed zien in het donker. Maar wat kun jij nog als het donker is? Juist
voelen! Eén kind doet de ogen dicht, of doe een blinddoek om als je die toevallig bij je hebt. Iemand
anders laat dit kind de schors voelen van één van de bomen die je hier ziet. Onthoud goed welke
boom het is. Draai het kind een paar keer rond en laat het de ogen open doen (of doe de blinddoek
af). Kan het kind nu raden van welke boom het de schors gevoeld heeft?
Goed bevallen?
Vond je dit voorproefje leuk, loop dan op een ander moment het hele pad. We hebben twee
versies opdrachten: B en C.
Graag terugleggen!
Leg het gelamineerde opdrachtenvel terug waar je het gepakt hebt, dan kan het opnieuw gebruikt
worden. Dank je wel!
Als je ‘t Heike wil steunen in deze en andere activiteiten kun je dat doen met een bijdrage groot of
klein in één van de paddenstoelen bij de speeltuin. B.v.d. Bestuur en vrijwilligers ’t Heike

