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inclusief heksenmuts

Dit boekje is van:
.......................................................

Vliegenzwam

Friese paddenstoel

Kan jij dit heksenlied zingen?

Deze paddenstoel is een grapje van de boswachter. De boswachter maakt niet alleen
grapjes, hij doet ook echt werk. Bomen omzagen, bijvoorbeeld. Dan hebben andere bomen
weer meer ruimte.

Op een grote paddenstoel,
rood met witte stippen,
zat heksje Heksonia
heen en weer te wippen.
KRAK zei toen de paddenstoel
met een diepe zucht…
Vloog heksje Heksonia
met haar bezem door de lucht.

Zoek een omgezaagde boom. Kun jij er
overheen lopen?
Huppel door naar de volgende paddenstoel.
Deze paddenstoel heet een
Vliegenzwam. Van de hoed
maakte men vroeger een gif
tegen vliegen.

Gouden paddenstoel
Deze twee gouden paddenstoelen staan op
een mooi groen kussen van mos. Mos groeit
op bomen en op de grond. Voel maar eens
hoe lekker zacht het mos is. Het lijkt wel een
heksenbed.

Inktzwam
De meeste paddenstoelen zijn giftig voor
mensen. Maar slakken, kevers, muizen en
eekhoorns eten wel paddenstoelen. Hoeveel
verschillende soorten paddenstoelen zie je,
die zij kunnen eten?
Speur door naar de volgende paddenstoel.

Tweelingpaddenstoel

Rode paddenstoel

Sla hier rechts af. Bij deze paddenstoelen
staan veel jonge bomen. Kijk eens om je
heen. Zie je ook oude bomen? Wat zijn de
verschillen?

Wat is hier gebeurd? Oh, oh, oh! De heksen
hebben een toverwind laten waaien en
een paar bomen omgeblazen. Kun jij de
omgevallen bomen vinden?
Zoek een toverstaf en verzin een toverspreuk
om ze weer rechtop te laten groeien.

Als je een eindje doorloopt, dan zie je een
sparrenboom met een zwarte streep over de
stam. Daar is de bliksem ingeslagen…. Of zou
een heks de boom hebben betoverd?
Wrijf eens een naald van de boom tussen je
vingers. Ruik je iets?

Bruine paddenstoel
Soms groeien er heel veel paddenstoelen in
een kring. Dat heet een heksenkring, daar
dansen ’s nachts de heksen. Maak met elkaar
een kring om de paddenstoel en dans een
heksendans om de paddenstoel.
Klaar? Dans dan hand in hand naar de
volgende paddenstoel.

Heksenmuts
Dit is geen paddenstoel! Dit is de muts van
heksje Sophie. Door de schrik heeft ze hem
verloren toen de boom achter haar omviel.
Meneer Specht heeft in de omgevallen boom
met zijn sterke snavel geprobeerd een holletje
te maken. Kun jij het holletje vinden?

Gele paddenstoel
Op deze paddenstoel maken heksen hun
toversoep. Kan jij ook heksensoep maken? En
wat zou jij in de soep doen? Konijnenkeutels,
spinrag, dennenaalden … En wat gebeurt er
als iemand van de soep eet?

Welke bezem is van welke heks?
Wat gaat er in de heksensoep? Teken het maar!

De grote tovenaar
Heksen ben je vandaag niet tegen gekomen.
Die verstoppen zich overdag. Kun jij ook goed
verstoppen? Eén van jullie telt tot 10 en de
andere verstoppen zich.
Wie niet weg is, is gezien!

Het Hippe Heksen en Paddenstoelenpad is een avontuurlijke route door
het sprookjesachtige Rijsterbos! In dit bos staan 10 vrolijke paddenstoelen.
Bij elke paddenstoel hoort een opdracht uit dit boekje. Zo leer je
spelenderwijs iets meer over paddenstoelen, dieren en bomen.
Het Hippe Heksen en Paddenstoelenpad start vlak bij de Werkschuur van
It Fryske Gea, aan de Marderleane in Rijs. Dat is ongeveer 15 min. fietsen
vanaf Bezoekerscentrum Mar en Klif.
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Het paddestoelenpad is een produkt van It Fryske Gea en Mar en Klif
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