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Een jaar heeft vier seizoenen. 
Het zijn de lente, de zomer, de herfst en de 
winter. 
Na de zomer komt de herfst. 
In de herfst verandert er veel: het weer, maar 
ook de natuur. 
In dit boek lees je meer over de herfst. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Welk weer hoort er bij de herfst? 
 Waarom laat een boom zijn bladeren vallen? 
 Waarom zijn zaden belangrijk in de natuur? 
 Waarom zie je in de herfst meer 

paddenstoelen? 
 Waarom verstopt een eekhoorn noten? 
 Waarom eet de egel zich dik in de herfst? 
 Waarom zijn er geen insecten in de herfst? 
 Waarom vertrekt de zwaluw in de herfst? 

 Herfst 



 1. Het weer 

Donker 
De zomer is voorbij. 
Het is 21 september. 
De herfst begint 
De zon gaat eerder onder (1). 
Het wordt vroeg donker. 
De dagen worden korter. 
 
Kou, regen, wind en mist 
Het wordt buiten frisser. 
Uit de kast haal je dikkere kleren. 
Ook draag je weer vaker een jas. 
Er valt meer regen. 
Ook de wind waait hard. 

Bladeren vliegen in het rond. 
De mist maakt alles grijs (2). 
Buiten is het somber. 
In de natuur is er veel kleur. 
Je ziet veel rood, bruin en geel. 
Het bos is vochtig. 
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De boom maakt eten 
Een boom heeft bladeren. 
Met de bladeren maakt de boom eten. 
Het is een soort suiker. 
Zo kan de boom groeien. 
Om dat eten te maken gebruikt de boom: 
 Water  (1) uit de grond. De wortels zuigen 

het uit de grond. 
 Een gas (2) uit de lucht. Elk blad ademt het 

gas in. 
 Het licht van de zon (3). 
De bladeren vallen 
In de herfst wordt het kouder. 
De boom voelt dat de dagen korter worden. 
De boom drinkt niet meer. 

Het water in de boom kan bevriezen. 
De boom maakt geen eten meer. 
De blaadjes zijn nu niet meer nodig. 
De groene kleur verdwijnt. 
Elk blad wordt geel, bruin of  rood. 
De boom gaat slapen. 

De harde wind neemt het 
blad mee. 
 

2. Overal blad 

 

 

 

11  

22  

33  

 EVEN WAT ETEN 
MAKEN. 



 3. Zaden 
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In het bos ligt niet alleen blad. 
De bodem ligt vol met: 
 eikels (1) 
 kastanjes (2) en 
 de nootjes van de beuk (3). 
Het zijn allemaal zaden. 
Die zaden zaten in een vrucht. 
De vrucht valt in de herfst uit de boom. 
De zaden liggen nu op de grond. 
 
Veel dieren eten die zaden. 
Het is teveel om op te eten. 
Soms verstoppen ze die zaden. 
Dan hebben dieren eten voor later. 

Soms vinden ze het zaad niet 
meer. 
Op die plek blijft het zaadje liggen. 
Een nieuwe eik (4), beuk of  
kastanjeboom groeit uit het zaad. 
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 4. Paddenstoelen 

Afval 
Het bos ligt nu vol met blad. 
De bodem kleurt rood, geel en bruin. 
Tussen de bladeren staan ook 
paddenstoelen. 
Je ziet ze ook op dood hout (1). 
Paddenstoelen ruimen blad en dood hout 
op. 
De paddenstoel is de vuilnisman van het 
bos. 
 
Schimmel 
De paddenstoel is de vrucht van een 
schimmel. 
De schimmel (2) zit onder de grond of  in 

het hout. 
Het zijn witte draden. 
De vrucht groeit boven 
de grond. 
De schimmel ruimt alles 
op wat niet meer leeft. 
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Druk 
De eekhoorn is druk in de weer. 
In de herfst is er veel eten. 
Het bos ligt vol met noten en vruchten. 
Hij zoekt tussen de bladeren. 
De eekhoorn bewaart veel noten. 
Die zijn voor de winter. 
 
 
 
Verstoppen 
De eekhoorn zoekt een plekje. 
Hij kijkt goed rond. 
Zit er iemand te loeren op zijn noot? 
Nee! Vlug graaft hij een kuiltje. 

De noot gaat erin (1). 
In de winter zoekt hij 
hem weer op. 
Zo heeft de eekhoorn 
later geen honger. 
 
 

5. De eekhoorn 
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 6. De egel 

Dik en rond 
Ook de egel is druk bezig. 
Hij eet en eet maar door. 
De egel kan niet stoppen: 
wormen, kevers, en slakken, pissebedden 
en bessen gaan allemaal naar binnen 
De egel wordt dik en rond. 
In de winter is al dit eten op. 
 
Winterslaap 
Het wordt nu steeds kouder. 
De egel wordt een beetje sloom. 
De dikkerd zoekt een veilig, warm plekje (1). 
Hij valt in slaap en slaapt de winter door. 

De lente brengt warmte. 
De egel wordt wakker. 
Het is geen dikkerd meer. 
Hij heeft honger. 
In het voorjaar is er weer 
volop eten. 
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Dood 
In de herfst zie je steeds minder insecten (1) 
Door de kou worden ze traag. 
Ook is er steeds minder eten. 
Sommige soorten gaan dood. 
Ze hebben wel eerst eitjes gelegd op een 
veilige plek. 
Zo komen er in de lente nieuwe insecten. 
Andere insecten zoeken een warm plekje. 
Winterslaap  
Soms onder een steen of  onder de grond. 
Lieveheersbeestjes kruipen lekker dicht op 
elkaar (2). 
Daar slapen ze de hele winter. 

In het voorjaar komen de 
eitjes uit. 
Ook worden de insecten 
weer wakker. 

 

 7. Insecten 
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 8. Vogels op reis 

Trekvogels 
Veel vogels eten insecten. 
Insecten zijn er niet in de winter. 
Die vogels hebben geen eten. 
Vogels die insecten eten gaan op reis. 
Je noemt zo’n vogel een trekvogel. 
De zwaluw (1) is zo’n vogel. 
Ze gaan ver naar het zuiden. 
Daar is het warm. 
Daar zijn wel insecten. 
Blijven 
Andere vogels eten zaden of  wormen. 
Zij blijven hier in de herfst. 
Zij zoeken hun voedsel bij elkaar. 

Bij sneeuw en vorst geven 
veel mensen die vogels extra 
voer. 
De mus (2) en de merel (3) 
zijn vogels die in de winter 
blijven. 
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 9.Filmpjes 

Herfstweer 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-

beestje-herfstweer/#q=herfst 

Huisje Boompje Beestje 
Paddenstoelen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-

beestje-paddenstoelen/#q=herfst 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-herfstweer/#q=herfst
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-herfstweer/#q=herfst
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-paddenstoelen/#q=herfst
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-paddenstoelen/#q=herfst






http://nl.wikipedia.org/wiki/Herfst  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Autumn  

 

 Bronnen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Herfst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Herfst


 Colofon en voorwaarden 
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