Speurtocht Kleuters
Oh Jee,
De verzorgers willen de dieren voeren, maar iemand heeft alles al opgegeten! Welke boefjes hebben
dit gedaan? Los alle raadsels op om de daders te vinden. Op de plattegrond staan hints om de tegels
met pootafdrukken op te sporen. En in de boerderij, tegenover de kikkers, bij de donatiebus, hangen
de antwoorden. Veel plezier met deze speurtocht!

Kleuterspeurtocht
In de dierentuin zijn een aantal sporentegels gelegd. Op de
plattegrond staan aanwijzingen om ze te vinden. Zoek de juiste
tegels en beantwoord de vragen. Bij elk antwoord staat een
letter. Zet deze op de achterkant in de juiste volgorde om het
grote raadsel op te lossen.
1.

Zoek tegel nummer 1, met de pootafdruk van een
stekelvarken.
Hoe ziet die eruit?

D
2.

G

Wie hoort er niet bij?
Een van deze dieren is geen zoogdier, en hoort daarom niet in het rijtje thuis. Weet jij welk dier dat is?

D
3.

R

R

E

Zoek tegel nummer 2, met de pootafdruk van een nandoe.
Hoe ziet die eruit?

I

B

A

Speurtocht Kleuters
4.

Wat eet een slak?
Volg de lijntjes en ontdek wat een slak zoal eet.
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Wat eet jij eigenlijk het liefste? Teken het hieronder.

5.

Zoek tegel nummer 3, met de pootafdruk van een vos.
Hoe ziet die eruit?

K
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G

6. Welke schaduw hoort bij deze schildpad?

O
N
Vul hier de juiste letters in:
Wie hebben stiekem al het voedsel opgegeten?
Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

Vraag 6

Dierentuin Animal Farm
Wij zijn 7 dagen per week open en GRATIS toegankelijk. Onze vrijwilligers werken hard om jouw bezoek aan deze dierentuin
mogelijk te maken. Wil je ons steunen? Doe dan een bijdrage in onze donatiebus, of koop wat uit ons winkelraam. Dit komt
direct ten goede aan de dierentuin. Meer weten? Neem een kijkje op WWW.ANIMALFARM.NL

