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Herfst raadseltjes 
 

Van tak tot tak weef ik een web 

Zodat  ik wat te eten heb.. 

(Innemiene min ik ben een … spin) 

 

 

Mijn kleur is roodbruin 

En mijn staart lijkt een pluim 

Ik hou allerlei nootje 

Vast tussen mijn pootjes 

(Innemienemoorn ik ben een… eekhoorn) 

  

Ik ken een heel klein stoeltje; je ziet ’t in het bos 

Het staat daar onder de bomen of tussen t groene 

mos 

Het heeft de mooiste kleuren en vaak is het heel klein 

Nou, wat zou dat wezen, wat voor stoeltje zal dat zijn? 

(Inneminnemoel ik ben een … paddenstoel) 

 

 

Het heeft een huisje.. op zijn rug 

Daarom loopt het niet zo vlug 

Het kruipt langzaam over straat 

Ik denk dat je het nu wel raadt! 

(Tikke tokke tak ik ben een kleine… slak) 

 

 

 

Ik ben klein en rond 

Ik scharrel over de grond 

Wormpjes en insecten is wat ik zoek 

In de tuin, onder een heg of in een hoek 

Als ik bang ben, kruip ik niet in een holletje 

Ik maak van mezelf een prikkelig bolletje!! 

(Tikke takke tegel ik ben een … egel) 

 

 

Ik ben een huisje voor kastanjes 

En wie had dat nou verwacht? 

Van buiten heb ik prikkels 

Maar van binnen ben ik lekker zacht!! 

(Tikke takke tolster ik ben een …bolster) 

 

 

 

Eerst woonden we hoog en waren we groen, 

Maar toen… maar toen.. 

Toen werden we rood, bruin of geel 

En we dwarrelen naar benee, alleen of met heel veel 

En na de regen 

Zijn we moeilijker weg te vegen!! 

(mie moe maderen wij zijn… bladeren) 
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Ik ben klein en draag een petje 

Ik val in de herfst op een mos-bedje 

Soms ben ik groen, soms ben ik bruin 

Zoek me in het bos of misschien wel in de tuin.. 

(Tikke takke teikeltje .. ik ben een eikeltje) 

 
Ik ben groot en soms wel hoger dan een huis 

In mij wonen vogels.. of een eekhoorn of een muis 

Ze maken een nestje .. in mijn stam of op een tak 

Veel diertjes schuilen in mijn bladerendak 

In de herfst raak ik al die bladeren kwijt 

Ik ben klaar voor de koude wintertijd! 

(Tikke takke toom.. ik ben een herfst-boom) 

 
In de herfst ben ik klaar.. 

Als de wind komt: vallen maar!! 

Soms in een bolster, soms alleen 

Ik ben een soort noot, maar wat voor één? 

(Tikke takke tanje ik ben een... kastanje) 

 
Spetter.. spatter spat.. 

Nat.. nat.. nat.. 

Wat valt naar benee?! 

Had ik maar een paraplu! O..jee 

Al dat water ik kan er niet tegen 

 ik wordt nat van de… regen 

 
Ik ben gemaakt van water en ik ben alleen.. 

Ik val op je arm, je rug of je been 

Je hoort dan spet of spat 

En ik ben lekker nat! 

Dikke dakke duppel ik ben één… regen-dr-uppel 

 

 

Dicht lijk ik op een wandelstok 

Open je mij, dan krijg ik een hoepelrok! 

Ik hou al het water tegen 

Dat valt uit de lucht.. bah al die regen! 

Ik sta bol als een boog 

Nu blijf je lekker droog 

Pi pa pu.. ik ben een pa-ra-plu 

 
 

Ik stamp in de plassen en loop in de regen.. 

Mijn voeten blijven droog,  ik kan er tegen!  

Ik kan zelf in een diepe plas staan!! 

Wat hebben mijn voeten aan? 

(tikke tokke taarzen.. het zijn laarzen) 
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Raadsels.. luister maar goed! 

Ik ben oranje en ik heb een bolle toet. 

Soms snijden mensen stukjes uit mij om een kaarsje te 

laten branden.. dan ben ik heel mooi! 

(Pim pom poen.. ik ben een... pompoen) 

  
Ik ben een klein beestje en 

ik draag mijn eigen huisje op mijn rug 

ik kruip langzaam, ik kan niet vlug! 

ik heb oogjes op steeltjes, wat een gemak! 

(pie po pak… ik ben een slak) 

 

 
 

Op de grond… in het bos 

Zit je zacht op het groene…. (mos) 

 

 
 

Ik val uit de bomen als het waait.. 

Ik ben bruin en rond 

Mijn huis is een bolletje met stekels 

(tikke tokke tanje.. ik ben een kastanje) 

  
In de winter doe je mij aan in de kamer… 

(verwarming/lamp/kaarsje) 

 

????? 

Ik dwarrel door de lucht als ik val.. 

Ik zat eerst vast aan een takje.. 

(tikke tokke taatje.. ik ben een blaadje) 

 

 
Ik stamp in de plassen en loop in de regen.. 

Mijn voeten blijven droog,  ik kan er tegen!  

Ik kan zelf in een diepe plas staan!! 

Wat hebben mijn voeten aan? 

(tikke tokke taarzen.. het zijn laarzen) 

 
 

Ik ben een zaadje van een boom 

Ik heb een petje op mijn kop.. 

Dat petje heet een dop 

(tikke takke teikeltje.. ik ben een eikeltje) 

 
 

Ik eet graag nootjes 

Mijn holletje is bovenin een boom 

Ik spring van tak tot tak 

(Tikke takke toorn… ik ben een eekhoorn) 

 
Ik eet graag wormpjes en kevers 

Mijn holletje is onder een boom of onder een heg 

Ik schuifel zachtjes over de grond 

Ik heb scherpe stekels op mij rug 

Als ik bang ben maak ik van mezelf een bolletje 

(tikke takke tegel… ik ben een prikkelige egel) 
 

 


