Speurtocht Gi-ga-Groen
START: NTC Luxemburg | 12, Bisserwee | L-1238 Luxemburg Grund

Vanuit NTC Luxemburg (12, Bisserwee Luxemburg Grund), de deur uit en naar
links. Aan het eind van de straat links de brug over.
1. Hoe heet de rivier die onder de brug doorstroomt? Neem hier de
eerste letter van.
Welke woorden ken je nog meer voor ‘rivier’?
Bij de bakker op de hoek naar rechts. Zien jullie het beeldje op het hoekje in
de muur van het gebouw, ca 2 meter boven de grond?

Meteen weer rechts, schuin naar beneden. Zien jullie de planten die links
over de muur hangen? Groeien er ook planten uit de muur? Ja? Waar?
Doorlopen tot het wandelpad. Daar bij de paaltjes stoppen
2. Welke dieren kan je hier zien vliegen? De tweede letter van dat woord
bestaat eigenlijk uit twee letters. Neem de tweede letter van die
letter.

3. Welke vruchten hangen hier aan de bomen? Neem de eerste letter
van die vrucht.
Welke vruchten hangen er nog meer aan bomen?
Loop door langs het water. Welke kant stroomt het water op? Hoe zie je dat?
Pak een blaadje of takje en gooi het in het water. Klopt het wat je dacht?
4. Uit de grote boom (wilg) aan je rechterhand groeit een klein
boompje. Hoe heet dat boompje? Neem de derde letter van dat
woord.

Je loopt nu door langs de muur. Is deze muur vanzelf zo groen? Hoe heet de
plant die tegen de muur aangroeit?

Trap op en nog een trap op. Nu de toren in en de wenteltrap naar beneden.
Onderaan, achter de trap kan je even naar het water kijken.

Nu weer naar buiten en de brug over. Onder de brug in het water zie je
waterplantjes. Hoe heet dit?

Je loopt verder langs het water.
5. Welke dieren heb je in het water zien zwemmen? Neem de eerste
letter van deze dieren.
Welke dieren zwemmen er nog meer in de rivier?
Iets verderop kan je naar het water lopen.
Oudere kinderen mogen hier van steen naar steen lopen.

Als je iets verder loopt zie je een boom waar een plant tegenop groeit.
6. Hoe heet deze plant ook alweer? Hij groeide ook tegen de muur waar
je eerder langs liep. Neem de eerste letter van deze plant.

Nu ga je over de brug.
Aan het eind van de brug aan de overkant, aan je linkerhand zie je een boom.
Zijn de bladeren aan de boom van de boom zelf?

Volg het pad omhoog. Je komt nu bij een kunstwerk. Wat stelt het voor denk
je? Kan je het ergens voor gebruiken? Waarom staat het daar?
Ga nu op de brug staan. Als je terugkijkt naar waar je vandaan komt, hoeveel
kleuren groen zie je?
Onder de brug links en rechts groeien ook veel bomen en planten. Welke
groeien in het water en welke op het land?

Je loopt nu rechtdoor naar het grote plein. Op het plein liggen gele schepen
die op zee varen. Waar gaan ze naartoe?
Wat kunnen die gele dingen nog meer zijn?

Zien jullie de gaten in de wand aan de overkant van het water?
7. Hoe heten die gaten? Neem de derde letter van dat woord.

Loop naar het water en volg hier het pad stroomopwaarts. Welke kleuren zie
je allemaal aan de planten? Noem zoveel mogelijk kleuren

Je loopt nu over de parkeerplaats naar de straat. Welke dieren hangen hier
boven de weg?
In de straat hangen uithangborden voor het museum aan je rechterhand.
Welke dieren zie je op deze posters?
8. Wat is het grootste dier dat je ziet op de afbeelding? Neem hier de
laatste letter van
Als je verder doorloopt is er een etalageraam aan je rechterhand. Zie je wat
het is? Waar kan je dat dier in het echt zien?

Iets verder aan je rechterhand, achter het hek zie je nog een gevaarlijk dier.
Waar kan je dat dier in het echt zien?

Loop nu verder door over de linker stoep richting het NTC.
Loop voorbij het NTC naar de speeltuin.
Op de pingpongtafel liggen stukken karton waar je de gevonden letters op
kan schrijven en dan kan je hopelijk het woord vormen.
Het is iets uit de natuur waar je mee kan knutselen

Welke letters heb je gevonden?
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Schrijf hier de antwoorden op de andere vragen:

Antwoorden:
1. Hoe heet de rivier die onder de brug doorstroomt? Neem hier de eerste letter van.
Alzette
-Welke woorden ken je nog meer voor rivier?
Beek, stroom, gracht, sloot etc.
2. Welke dieren kan je hier zien vliegen? De tweede letter van dat woord bestaat eigenlijk uit twee
letters. Neem de tweede letter van die letter.
BiJen
3. Welke vruchten hangen hier aan de bomen? Neem de eerste letter van die vrucht.
Appel
-Welke vruchten hangen er nog meer aan bomen? Peren, sinaasappels, pruimen etc.
4. Uit de grote boom (wilg) aan je rechterhand groeit een klein boompje. Hoe heet dat boompje?
Neem de derde letter van dat woord.
DeNnenboom.
-Hoe heet de plant die tegen de muur aangroeit?
Klimop
- Onder de brug in het water zie je waterplantjes. Hoe heet dit?
Kroos
5. Welke dieren heb je in het water zien zwemmen? Neem de eerste letter van deze dieren.
Eenden
-Welke dieren zwemmen er nog meer in de rivier?
Zwanen, vissen, zeemeermin (volgens de Luxemburgse legende), insecten etc.
6. Hoe heet deze plant ook alweer? Hij groeide ook tegen de muur waar je eerder langs liep. Neem de
eerste letter van deze plant.
Klimop
Alle tussenliggende vragen mogen de kinderen zelf de antwoorden op bedenken. Er is geen juist of onjuist
antwoord.
7. Hoe heten die gaten? Neem de derde letter van dat woord.
CaSemates
-Je loopt nu over de parkeerplaats naar de straat. Welke dieren hangen hier boven de weg?
Vissen
In de straat hangen uithangborden voor het museum aan je rechterhand. Welke dieren zie je op deze
posters? Vissen, vogels, krokodil, bijen, libelle, olifant

8. Wat is het grootste dier dat je ziet op de afbeelding? Neem hier de laatste letter van.
OlifanT
De verzamelde letters zijn: A J A N E K S T

en dat wordt: kastanje

De kinderen mogen letters leggen met kastanjes, of er dieren van maken (een egel) of een spin in een
web etc.

