GROEP
5/6
DOCENTENHANDLEIDING
bij het lenteboekje van
Groen Doen in de Klas!

Handleiding

Groen Doen in de Klas! is een leerlijn voor groep 5/6 van het
basisonderwijs. Bij het programma horen vier werkboekjes
met themalessen over de vier seizoenen.
Op www.groendoenindeklas.nl vindt u het online-platform dat
bij het pakket hoort, met filmpjes, (verdiepende) opdrachten
en video-instructies. In deze handleiding leest u stap voor
stap hoe u de lessen kunt geven en schakelt u tussen werkboekje en digitale les.
Groen Doen in de Klas! wil leerlingen de emotie en schoonheid van bloemen en planten laten ervaren door er op een
actieve manier mee aan de slag te gaan. Kinderen leren meer
over bloemen en planten en de verzorging en kweek ervan.
In het lenteboekje ontdekken ze waarom bloemen en planten
zo belangrijk zijn voor hun gezondheid en voor de aarde, zien
ze wat de populairste lentebloemen zijn en ontdekken ze hoe
een bol uitgroeit tot bloem. Ook nemen ze een kijkje in de kas,
maken ze hun eigen bloemenmemory, krijgen ze bloemschiktips voor een (te) gek bloemstuk en maken ze de quiz ‘Wat
voor bloeier ben jij?’.

Kerndoelen
In het materiaal komen de kerndoelen basisonderwijs
Oriëntatie op jezelf en de wereld aan bod:
• Kerndoel 40: de leerlingen leren in de eigen omgeving
veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun
leefomgeving.
• Kerndoel 41: de leerlingen leren over de bouw van
planten (...) en over de functie van hun onderdelen.
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GROEP
5/6

Deel de werkboekjes uit. Wat zien de leerlingen op
de voorkant? Herkennen ze bloemen? En weten ze
misschien al een paar namen van de bloemen?

Het lenteboekje

ANTWOORD:

vanaf linksboven met de klok mee: afrikaantje, dit wordt
een vlijtig liesje, blauwe druifjes, tulpen, pluisjes van de
paardenbloem.

DIT WERKBOEKJE IS VAN:

De leerlingen schrijven hun naam op de stippellijn.
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Pagina 2
De leerlingen bekijken de inhoudsopgave. Hier zien ze
wat ze allemaal gaan doen en leren in het boekje.
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Pagina 3

L e nt e

in de klas!

Kijk eens om je heen.
Zie je die knoppen
aan de bomen? En heeft
je vader of
moeder al bloembolletjes
in huis gehaald?
Het is voorjaar! Met dit
lenteboekje
van Groen Doen in de
Klas! leer je alles
over bloemen en plante
n in de lente.

opdracht

Wat doet de lente?

Wat weten de leerlingen al over de lente? Lees de tekst
‘Lente in de klas!’. Bij de opdracht ‘Wat doet de lente?’
strepen de leerlingen de foute woorden weg. Bij de
opdracht ‘De natuur’ schrijven de leerlingen op wat er
allemaal gebeurt in de lente. Ze noteren alles wat ze
buiten zien, ruiken en horen.

De natuur
Let eens op als je vandaag
buiten bent. Wat gebeurt
er nog meer in de lente?
Schrijf op wat je ziet,
ruikt en hoort!

Streep de foute woorden weg!

ANTWOORDEN:

De eerste bloemen

/sterker. Het wordt ook
In de lente wordt de zon zwakker
zitten nog bijna geen blaadjes
steeds langer licht/donker. Er
.
de zon ook op de grond schijnen
aan de bomen. Daardoor kan
llen onder de grond wakker
Zo worden de bloembollen/mo
eerste
De
groeien!
gaan
kunnen
na een lange winter. Ze
: ze groeien recht naar
bloemen/beestjes komen omhoog

sterker, licht, bloembollen, bloemen, zon, groen,
knoppen, warmer.

HOMEPAGE

de zon/maan toe.

Blaadjes aan de bomen

Bekijk op www.groendoenindeklas.nl het filmpje
‘Welkom!’. Bloemsierkunstenaar Pim van den Akker
vertelt de kinderen wat ze gaan leren en doen.

langzaam groen/wit!
Ook de kale bomen worden weer
en groeien uit tot blaadjes en
De knoppen/takken komen uit
heeft alles te maken met een
Dat
komt?
dat
Hoe
.
bloesem
Daar lees je op de volgende
moeilijk woord: fotosynthese.
bladzijden meer over!

Kom-er-bij!

gezien: bijen en andere
De hele winter heb je ze niet
wordt, zoemen ze
insecten. Zodra het warmer/kouder
Nee, juist hard nodig!
weer vrolijk rond. Vervelend?
en planten. En zonder
bloemen
geen
er
zijn
bijen
Zonder
mensen écht een probleem.
bloemen en planten hebben wij

MEER
ONLINE

Wat is Groen
Doen in de
Klas?
En wat ga je
allemaal lere
n?
Bekijk het
filmpje!
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Bloemen
bedankt!

12-03-18 12:20

MEER
ONLINE

Narcis

Goed opgelet?
Doe de online
kennisquiz over
bloemen en
bijen!

BLOEMETJES EN BIJTJES...
Heb jij het ook niet zo op zoemende bijen? Vergis je niet,
bijen zijn heel nuttige dieren. Voor bloemen én mensen.
Waarom? Tijd voor een spoedcursus!

ste kleuren...
, tulpen in de mooi
stuk
Grote rode rozen
n een huis een
ook planten, make
je
Bloemen, maar
belangrijk zijn voor
wist je dat ze ook
?
vrolijker. Maar
aarde
de
voor
gezondheid én
Laten we even bij het begin beginnen. Bomen en planten doen aan
fotosynthese. Dat klinkt ingewikkeld, maar het werkt best simpel: elke
plant heeft drie ingrediënten nodig om in leven te blijven: water, licht en
koolstofdioxide (CO2), een broeikasgas dat in de lucht zit. Alleen: een
plant heeft geen mond. Hoe krijgt hij die drie stofjes dan binnen?

A: MINIMONDJES
De plant zuigt water op met zijn wortels. Van daaruit
vervoert hij het verder omhoog. Eerst naar de stengel en vervolgens naar de blaadjes. Via heel kleine
gaatjes in de bladeren, die huidmondjes heten,
neemt de plant CO2 op.

B: ZONNEPANELEN
Van water en CO2 maakt de plant suiker en zuurstof.
Maar daarvoor heeft hij wel energie nodig. Die haalt
hij uit licht. Hij vangt dat licht op via bladgroenkorrels in de bladeren. Eigenlijk een soort natuurlijke
zonnepanelen.

C: CADEAUTJE
Planten ‘blazen’ de zuurstof die ze maken deels
weer uit. Een cadeautje voor mensen, want die hebben zuurstof nodig. De lucht in een omgeving met
veel groen is meestal beter dan op een plek waar
nauwelijks bloemen, planten en bomen staan. Niet
alleen buiten, óók binnen in huis. Planten in huis
zijn dus goed voor je gezondheid.

Honingbijen maken niet alleen honing. Ze verspreiden ook
nog eens stuifmeelkorrels van bloem naar bloem. Gratis en
voor niks! Bestuiven heet dat. Zonder die korrels zouden er
aan bomen en planten bijvoorbeeld geen vruchten groeien.
Als er geen bijen waren dan zou er veel minder groen
groeien. En hebben we dus ook veel minder eten. Want
groenten komen van planten, en fruit komt van bomen of
struiken. We kunnen dus maar beter goed voor die
belangrijke insecten zorgen.

Gerbera

ZOEM MAAR HIER!
Bijen zijn kieskeurig. Ze gaan het liefst op simpele,
natuurlijke bloemen zitten. Zo nemen ze graag een duik
in een zonnebloem of een krokus. Maar veel bloemen van
kruidenplantjes vinden ze ook heerlijk.

SCHOONMAAKHULPJES
Een boel bloemen en planten zijn supergoed in het zuiveren
van de lucht. Ze kunnen vieze chemische stofjes opzuigen en
zo kunnen ze de lucht bij jullie thuis nog frisser maker.

VROLIJK
Wist je dat bloemen in huis je ook blijer kunnen maken?
Dat blijkt uit onderzoek. Alleen de geur is al genoeg
om mensen vrolijk te stemmen.

GROENE PLANEET
Bloemen en planten houden de hele planeet groen, omdat
ze CO2 uit de lucht halen. En dat is belangrijk. CO2 is een
broeikasgas. Het hangt als een soort dekentje om de aarde
heen. Op zich prima. Alleen: vooral door uitlaatgassen van
verkeer en vieze fabrieken wordt dat CO2-dekentje te
dik. Daardoor wordt het té warm op aarde. Hoe meer
bloemen en planten er zijn, des te beter het voor ons is!
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Pagina 4/5
Lees de tekst ‘Bloemen bedankt!’. De leerlingen maken
kennis met het begrip fotosynthese. Ze ontdekken hoe
een plant water, licht en koolstofdioxide binnenkrijgt. In
de tekst ‘Bloemetjes en bijtjes...’ zien de leerlingen waarom bijen nuttig zijn en lezen ze feitjes over bloemen.

ONLINE-OPDRACHT:
QUIZ

Doe de online-kennisquiz ‘Bloemetjes en bijtjes’ op
www.groendoenindeklas.nl. De leerlingen zien vijf stellingen en geven steeds aan of deze ‘waar’ of ‘niet waar’
zijn. Klik op om naar de volgende stellingen te gaan.

Groen Doen in de Klas! LENTE 5

ANTWOORDEN:

STELLING 1 NIET WAAR. Planten hebben water, CO2 en licht nodig.
STELLING 2 WAAR. Planten ademen zuurstof uit. Dat zorgt ervoor dat de lucht in een huis met
veel planten beter is dan in een huis zonder planten.
STELLING 3 NIET WAAR. Bijen zijn heel belangrijk: ze bestuiven bloemen en planten. Als ze er
niet waren, groeide er veel minder groen en hadden we (bijna) niets gezonds te eten!
STELLING 4 WAAR. Planten leven op CO2 en filteren chemische stoffen. Ze zorgen er dus voor
dat de lucht schoon blijft. Heel belangrijk!
STELLING 5 WAAR EN NIET WAAR. Planten hebben geen echte mondjes. Ze kauwen niet en
praten niet. Maar ze hebben wel huidmondjes. En daarmee nemen ze CO2 op.
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Pagina 6/7
Lees meer over de bekendste lentebloemen in de tekst
‘Even voorstellen: vier trouwe voorjaarsvrienden’.
De tulp, blauwe druifjes, hyacint en narcis worden
voorgesteld met paspoortjes. Check na het lezen wat
de leerlingen over de bloemen weten door een paar
omschrijvingen te geven. De leerlingen raden over welke
bloem de omschrijving gaat.
Voorbeeldvragen ‘Wie ben ik?’:
- 	ik ben genoemd naar een knappe figuur uit de
Griekse mythologie: narcis
- mijn bloemen ruiken heel sterk: hyacint
- ik kom uit Turkije: tulp
- 	ik ben sterk en kan op heel veel plekken groeien:
blauwe druifjes
Bij ‘Nu jij!’ maken de leerlingen een paspoort en tekening
van een voorjaarsbloem die ze zelf verzonnen hebben.
Ze geven hun bloem ook een naam. Presenteer de
resultaten aan elkaar.

ONLINE-OPDRACHT: ANEMOON

Op www.groendoenindeklas.nl klikken de leerlingen bij
‘Anemoon, aangenaam!’ op de juiste woorden en vullen
zo het paspoortje van de anemoon in. Ze kijken wat ze al
weten en kunnen de rest opzoeken op het internet of in
boeken over planten.

Pagina 8/9
‘Kijkje in de kas’ neemt de leerlingen mee naar een van
de grootste rozenkwekerijen van Nederland. Lees de
teksten bij de zes foto’s.

Even voorstellen:
vier trouwe
voorjaarsvrienden
Eindelijk, het is lente.
In tuinen en parken zie je de
eerste kleurtjes verschijnen.
Wie zijn die vrolijke figuren die
na een koude winter hun kop
op durven steken? We stellen
de bekendste vier aan je voor.

MEER
ONLINE

Er zijn nog meer
bijzondere lentebloemen. Vul je
het paspoortje
van de anemoon
zelf in?
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VOLLEDIGE NAAM:
Muscari botryoides
KLEUR: blauw en soms wit
KOMT UIT: Middellandse
Zeegebied
BLOEITIJD: maart-april

1: ROEPNAAM:
TULP

OPVALLEND TREKJE: aan het
eind van de winter is alles nog
dor en grijs. Blauwe druifjes
horen bij de eerste bloemetjes
die vrolijkheid brengen. Zie je de
eerste blauwe knalkleuren, dan
weet je: de lente komt eraan!

VOLLEDIGE NAAM: Tulipa
KLEUR: geel, wit, roze, rood,
paars en nog veel meer!
KOMT UIT: Turkije
BLOEITIJD: april-mei

OPGELET
Dit bloemetje ziet er schattig en
kwetsbaar uit. Maar vergis je
niet: het is een taaie. In een potje, een rotstuin, langs het spoor

OPVALLEND TREKJE: dit
lichtzinnige lentetype is gek
op kou. De bollen van deze
bloem gaan namelijk al in de
herfst de grond in en hebben
een stevige winter nodig
om te kunnen groeien. In
warme landen zul je deze
bloem daarom niet
snel tegenkomen.

of midden in het gras. Waar je
het prachtplantje ook plant, die
bloemen komen wel.
HUH? WAAR KOMT DIE
NAAM VANDAAN?
Tja. Moeten we dat nog uitleggen? Deze bloemetjes zijn niet
bepaald, eh, roze. En ze lijken
best een beetje op schattige
druiventrosjes.

OPGELET
Staat er bij jou thuis een
bosje tulpen op tafel?
Giet de vaas dan maar
lekker vol. Tulpen zijn
namelijk ontzettende
dorstige types!

3: ROEPNAAM:
HYACINT
VOLLEDIGE NAAM: Hyacinthus
KLEUR: blauw, roze, wit, paars,
geel en zelfs oranje
KOMT UIT: Middellandse
Zeegebied
BLOEITIJD: maart-april
OPVALLEND TREKJE: een
hyacint is een gulle gast. Hij geeft
niet één bloem, nee: je krijgt er
meteen een heleboel! Ze zijn klein
en krullerig en verspreiden een
sterke geur. Vroeger was deze
bloem er alleen voor superdeftige
mensen. Eén bol kostte meer dan
honderd euro. Gelukkig is dat nu
allang niet meer zo.
OPGELET
De hyacint heeft weinig nodig. Je
kunt een bol zelfs zonder aarde
laten bloeien. Zet hem bovenop
een speciaal glas met een smalle
hals en laat de wortels in een
laagje water bungelen. Voor je
het weet barsten er, bám, tientallen uitbundige bloempjes naar
buiten.
HUH? WAAR KOMT DIE
NAAM VANDAAN?
Van de bloedmooie Griekse prins
Hyakinthos. De god Apollo gooide
per ongeluk een discus tegen zijn
hoofd aan. Hyakinthos stierf,
maar uit zijn bloed groeide een
prachtige, paarse bloem…

02

HUH? WAAR KOMT DIE
NAAM VANDAAN?
De tulp heeft zijn naam
te danken aan het woord
tulband. Lang geleden
vrolijkten oude Turkse
sultans hun tulband
namelijk op door er een
mooie tulp in te steken.

4: ROEPNAAM:
NARCIS
VOLLEDIGE NAAM: Narcissus
KLEUR: meestal knalgeel
KOMT UIT: West-Europa
BLOEITIJD: april-juni
OPVALLEND TREKJE: zijn
vrolijke trompetje! Narcissen
zijn er in tientallen verschillende soorten en maten.
Maar als ze in bloei staan,
komt er uit al deze bloemen
een soort blaas-instrument
tevoorschijn. Jammer eigenlijk, dat ze er geen geluid mee
kunnen maken.

Nu jij!
Mooi hoor, al die bekende lentebloemen. Maar wat zou het leuk zijn als
er een keer een totaal nieuwe bloem
zou groeien! Een goud-met-paarse
bijvoorbeeld. Of een heel lange, met
stippen. Gebruik je fantasie en verzin
een nieuwe voorjaarsbloeier. Geef
hem een zelfbedachte naam. Vergeet
niet een tekening te maken van jouw
ontwerp!

OPGELET
Is je narcis uitgebloeid? Gooi
de bol dan niet weg. Begraaf
hem in de tuin, op een lichte
plek. Een lente later duiken
trompetjes op.
nieuwe
overal
HUH? WAAR KOMT DIE
NAAM VANDAAN?
Het gele bloemetje is genoemd naar de knappe figuur
uit de Griekse mythologie
Narcissus. Die was zo verliefd
op zichzelf dat hij maar naar
zijn eigen spiegelbeeld blééf
kijken. Zijn voorovergebogen
hoofd lijkt wel een beetje op
het hangende kopje van een
narcis.
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TIP:

Op www.mooiwat

bloemendoen.nl zien

ANTWOORDEN:

de leerlingen rechtsbo
ven een bloemenwijzer
.
Daar vinden zij inform
atie
over heel veel
bloemsoorten!

VOLLEDIGE NAAM: Anemone
KLEUR: wit, paars, blauw, rood
en (soms) geel
KOMT UIT: Europa
BLOEITIJD: mei en juni

Kijkje in
de kas

Naar
de
veiling

02

04

Rozenplantje
01

De kas

Dit is één van de grootste
rozenkwekerijen van Nederland. Hier staan wel
500.000 rozenplanten.
Daaruit groeien rozen
in allerlei soorten en
kleuren. In de kas is het
licht en staan de rozen
uit de wind. Precies wat
ze nodig hebben om te
groeien!
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06

De rozen worden
gesorteerd op
lengte. Zo gaan ze
in bossen van 40
rozen naar de
veiling. Vijf dagen
per week gaan er
elke dag een paar
duizend van deze
kratten de deur uit!

.
land groeien in kassen
Veel bloemen in Neder
van de
kas? Kijk mee bij een
Wat gebeurt er in zo’n
ijen van Nederland.
grootste rozenkweker

ONLINE-OPDRACHT:
BIJ DE KWEKER

Start het filmpje ‘Kijkje in de kas’ op
www.groendoenindeklas.nl. Stel na het kijken de
volgende vragen:
-	Hoe lang duurt het voordat er een nieuwe roos is als
je een roos afknipt? Acht weken
-	Waarom zijn kassen gemaakt van glas?
Omdat een roos veel licht nodig heeft.
- 	Hoe koud is het in de koeling waar de rozen na het
plukken bewaard
worden? 2 graden
Bekijk het filmpje
nogmaals om de
antwoorden te checken.

2: ROEPNAAM:
BLAUWE DRUIFJES

Rozen kweken begint met het poten van een
klein rozenplantje. De wortels van het plantje
groeien vast in een soort voedingsbodem. Daar
halen ze water en voeding uit. Na een halfjaar
groeien de eerste rozen aan de plant. De plant
blijft wel 8 jaar bloemen geven.
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De rozen knippen

Elke dag kijken de medewerkers in de kas van welke
bloemen de buitenste blaadjes al een klein beetje
open staan. Die rozen knippen ze onderaan de steel af.

De rozen
pluizen
Elke week pluizen
de medewerkers de
rozen in de kas.
Dat betekent dat ze
ongewenste takjes
van de roos afbreken.
Zo hou je een mooie
bloem over.

MEER
ONLINE

05

Reporters
Joep en René
e
namen een
kijkje in de
kas en inter
viewden
rozenkweker
Remco.
Kijk je mee
online?

Koelen

De rozen worden door een soort matje bij elkaar gehouden en gaan meteen
in bakken gevuld met water de koeling in. Zo blijven de rozen langer vers!

Groen Doen in de Klas! LENTE 9

De bloemen gaan naar de veiling en de groothandel. Wat zouden de leerlingen willen weten over de veiling of de groothandel? Ze kunnen hun vraag,
hun naam en e-mailadres invullen en versturen. Misschien zien ze hun
vraag terug in het zomerwerkboekje van Groen Doen in de Klas!.

Pagina 10/11
Yannick
11 jaar wil
graag iemand
verrassen

Lees het interview met Yannick en de reactie van de
moeder van Yannick.
Tring... tring...

Wie ga je verrassen met
die mooie bloemen?

..

Spannend

“Mijn moeder.”

Waarom?

Wat deed ze dan?

Waarom?

“Dingen uitleggen, bijvoorbeeld voor
geschiedenis. Vaak komt ze erbij
zitten als ik opdrachten moet maken
en dan helpt ze me daarmee. Of
ze doet een paar opdrachten voor.
Ze moedigt me altijd aan en zegt
dat ik het kan. Daarom wil ik haar
bedanken.”

Smak

!!!

Wat voor bloemen vindt je
moeder mooi?
“Ze houdt van allerlei bloemen door
elkaar, in verschillende kleuren,
denk ik. En ze vindt takken waar
bloemetjes aan komen ook heel mooi.
Rozen vindt ze ook wel leuk.”

En waar moet je niet mee
aankomen?
“Gele bloemen. Die vindt ze echt
lelijk.”

Ben je tevreden met de bos
bloemen die je gemaakt hebt?
“Ja, want ik denk dat mijn moeder
er heel blij mee is!”

Opdracht

Aan wie zou jij een boeket willen geven?

“Omdat ze heel lief is en me heel
vaak heeft geholpen met huiswerk
maken. Door haar snapte ik
dingen vaak beter.”

Bedankt
mam!

Sascha moeder
van Yannick:
“Wat lief dat ik die
bloemen krijg van
Yannick! Ik vind ze
prachtig en vind
het echt zo leuk dat
hij ze zelf heeft
uitgezocht. Hij heeft
erover nagedacht
wat ik mooi vind. Hij
heeft goed gekeken
naar de boeketten
die ik zelf vaak in
huis heb staan. Vooral
de takjes met
bloemen vind ik prachtig
, en de mooie
rozen. De kleur is goed.
Heel goed dat
hij wist dat ik niet van
geel houd.
Daar word ik onrustig
van, haha!”

Wat voor bloemen en kleuren zou je dan kiezen?

MEER
ONLINE

Bekijk het filmpje ‘Yannick in de bloemenwinkel’ op
www.groendoenindeklas.nl en zie welke bloemen
Yannick heeft gekozen. Vraag de leerlingen voor het
kijken pen en papier te pakken en op te schrijven welke
bloemen Yannick kiest.

ANTWOORD:

Welke bloem
en heeft hij
gekozen? En
hoe
reageerde
zijn moe
Bekijk het filmp der?
je van
Yannick in de
bloemenwi
nkel!
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ONLINE-OPDRACHT: YANNICK
IN DE BLOEMENWINKEL

Groen Doen in de Klas! LENTE 11

Roos, distel, lisianthus of eustoma (lisianthus is
eigenlijk de oude, bekendste naam, later heeft de
bloem de naam eustoma toegekend gekregen),
kastanjetak worden genoemd. Je ziet verder een roze
gerbera, een groene chrysant en een grassoort: chasmantium.
De leerlingen bedenken aan wie zij een boeket zouden
willen geven, waarom en welke bloemen en kleuren ze
zouden kiezen. Ze schrijven hun antwoorden op bij de
opdracht in hun werkboekje.

Kamerplantenbingo
Op deze bingokaart zie je 16 mooie, gekke
en bekende kamerplanten. Kom je zo’n plant
tegen, thuis, bij je oma, in de wachtkamer
van de tandarts of waar dan ook? Kruis dan
het plaatje aan. Wie in de klas als eerste een
volle kaart heeft, mag BINGO! roepen!

-

✮ B I N G O ✮

MONSTERA

Hippe, makkelijke plant met
inkepingen in de grootste
bladeren.

ee n
be n
ia )
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CHLOROPHYTUM

Makkelijk plantje met lange,
puntige en dikwijls gestreepte
blaadjes.

CACTUS

Dit prikkelplantje noemen we
ook wel de ‘schoonmoederstoel’, au!

SPATHIPHYLLUM

Groene plant met witte bloemen in de vorm van lepels.
Ook wel lepelplant genoemd.

PILEA

Deze plant heet ook wel
pannenkoekenplant, vanwege
zijn platte, ronde blaadjes.

VAREN

Je hebt ze in alle soorten en
maten. Deze plant houdt
van schaduwrijke plekjes.

ANTHURIUM

Supersterke plant met
glanzende bloemen in de
vorm van een hartje.

PHILODENDRON
XANADU

Deze plant kun je herkennen
aan zijn luchtwortels.

VETPLANT

Echt vet! Kleine plantjes met
dikke bladeren die amper
water nodig hebben.

BROMELIA

Deze tropische ananasplant
lijkt op een… inderdaad:
ananas!

SANSEVERIA

Een smalle plant met bladeren
die recht de lucht in groeien.
Heet ook wel Vrouwentong.

Pagina 12/13
Bekijk alle afbeeldingen van de bingokaart en lees de
beschrijving. Iedere keer dat de leerlingen de komende
tijd een plant van de kaart ergens zien staan, zetten ze
een kruis in het vakje bij het plaatje. Wie heeft als eerste
bingo?

KALANCHOË

Een makkelijk plantje dat
weinig dorst heeft en vrolijke,
kleine bloemetjes geeft.

Wij willen ook
meedoen!
VLEESETENDE PLANT

Niet je vinger in die kleine
mondjes stoppen!
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FICUS GINSENG

Net een klein (bonsai-)
boompje. Zie jij het verschil?

AESCHYNANTHUS
TWISTER

Warrig hangplantje met kleine
rode ‘lippenstiftjes’ eraan.

CEROPEGIA WOODII

Hangplantje met bloemetjes
die lijken op lampionnetjes: ook
wel de Chinese lantaarnplant.

Groen Doen in de Klas! LENTE 13
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Van bol
tot bloem

In de infographic ‘Van bol tot bloem’ zien de leerlingen het
groeiproces van de tulp. Lees de teksten bij de stappen.

MEER
ONLINE

De tulp zien
bloeien
van bol tot
bloem?
Bekijk het
filmpje!

ONLINE-OPDRACHT:
VAN BOL TOT BLOEM

Bekijk daarna de animatie ‘Van bol tot bloem’ op
www.groendoenindeklas.nl.

1
Bollen stop je in de
herfst in de grond.
Eerst gebeurt er niet
veel met de bol, hij
rust lekker uit.

2
In januari begint de
bol kleine worteltjes
te maken. Daarmee
neemt hij water uit de
aarde op.

3
In de bol komen
verschillende
knoppen. De grootste wordt de bloem
die straks uit de bol
groeit. De andere
knoppen worden
nieuwe bolletjes.

4

5

Na een paar weken
begint er een stengel
uit de bol te groeien.
Er groeien bladeren
aan de stengel.

De blaadjes aan het
uiteinde van de
stengel worden de
bloem. Eerst zijn de
blaadjes dicht en
groen.

6

7

8

Na enkele dagen
bloeit de bloem uit.

Dan sterven na enkele
weken de stelen uit.
De blaadjes
hangen slap en vallen
op de grond.

Dan krijgen ze een
andere kleur en
vouwen ze zich open:
de tulp bloeit!
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Pagina 16/17
De zes getekende bloemen hebben nog geen kleur. De
leerlingen kleuren ze in met de juiste kleuren. Sommige
bloemen zijn er in verschillende kleuren. Dan kiezen ze
de kleur die ze het mooist vinden. Vervolgens schrijven ze
de juiste namen op de naamkaartjes. Ze kunnen kiezen
uit de namen op pagina 16.

Van links naar rechts: sneeuwklokje, hyacint,
krokus, tulp, blauwe druif, narcis.
Kleuren van bloemen hebben een betekenis.
Lees de tekst op pagina 17.

ONLINE-OPDRACHT:

Maak vervolgens de opdracht ‘Bloemendagen in de
lente!’ op www.groendoenindeklas.nl.

ANTWOORDEN:

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk,
het meest logisch zijn:
Pasen: gele narcissen
Dodenherdenking: rouwkrans
Bevrijdingsdag: rood, wit, blauwe bloemen (of oranje
bloemen)
Koningsdag: oranje bloemen (of rood, wit, blauwe
bloemen)
Moederdag: mooi, feestelijk boeket met rode rozen
Vraag de leerlingen waarom ze de bloemwerken aan een
feestdag gekoppeld hebben als hun antwoord anders is.
Misschien hebben ze een goede reden en niets is fout.

6
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De kleuren van de lente
tr ad iti es

Hoera, lente! De zon gaat weer schijnen!
Daar
wordt iedereen vrolijk van, ook de
natuur! Kijk
buiten maar eens om je heen. Door
het extra licht
en de warmte barsten de bloemknopp
en open.
Lichtgroene blaadjes groeien weer
aan de bomen.
En bloembollen steken hun kopjes
boven de aarde.

(roze,
blauw,
of wit)

PAA STI P!

oie
paar mo
Zet een
in
st a k k e n
voorjaar
sier
s en ver
een vaa
zen
uitgebla
ze met
ilderde
en besch
.
n
eiere

(geel
of wit)

Opdrac ht:

kleur?
1: Welke bloem heeft welke
in!
2: Weet jij ook hoe ze heten?

Naam:

> Schrijf de juiste naam bij elke bloem.

Naam:

Druifj e
Hy ac int h Tulp
Krokus
Nar cis
Sn ee uw kl
ok je

-- -- --

men
Welke bloe
welke
passen bij
gelegenheid?
e
Maak de onlin
opdracht!
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--- --- ---

(blauwpaars
of wit)

Naam:
--- --

Naam:
--- --- --- ---

Ook Moederdag vieren we in de lente. Wat geef je
de liefste moeder van de wereld? Een mooie
tekening, een ontbijt op bed en natuurlijk ook
mooie bloemen. Maar welke kleur bloemen
kies je nou uit?

Naam:

(wit)

en zijn
e bloem
Sommig
ende
erschill
er in v
dan de
. Kies
kleuren
et
ie je h
kleur d
vindt.
m o o i st

----- --- ---

ROOD VOOR DE LIEFSTE

---- -

-- -- -- -- -(paars,
donkergeel of
wit)

LET OP!

MEER
ONLINE

---- ---- ----

--- --

KNALLEND GEEL

De kleur geel past heel goed bij dit feest. Waarom? Kijk maar eens naar de voorjaarsbloemen.
Narcissen, krokussen of de bloeiende struik
Forsythia zijn allemaal geel! Zelfs kuikentjes en
eigeel doen mee. Geel is dus de perfecte kleur
om nieuw leven en dus ook Pasen te vieren.

(alle
kleuren)

> Kleur ze maar

Aan welke kleur denk jij bij
Pasen? Wedden dat het geel is?
Hoe zou dat komen? En waarom
horen rode rozen bij de liefde?
Kleuren van bloemen
zeggen meer dan je denkt!

Elk jaar worden in Nederland feesten gevierd
die bij het seizoen horen. Bij lente hoort bijvoorbeeld Pasen. Bij dit feest wordt gevierd dat Jezus
is opgestaan uit de dood. Maar de Paasviering
bestaat al veel langer. Duizenden jaren geleden
vierden mensen al de lente en het ontwaken van
de natuur.

De bloemen die nu groeien,
zijn vrolijk gekleurd.

ANTWOORDEN:

9
Alleen de bol blijft
over. Daar kan
volgend jaar weer een
nieuwe bloem
uit groeien!

--- --- --

Elke kleur die je ziet, roept een gevoel op.
Wist je dat rood het meeste effect heeft?
Rood is de kleur van de liefde. Dus kies je voor
rode rozen, rode gerbera’s of rode tulpen?
Dan weet je moeder meteen hoe dol je op
haar bent!

Naam:
---- ---- ----

---- -

MOEDE RDAGT IP!

oze en oranje
Als je rode, r
ine vaasjes bij
bloemen in kle
htige
ijg je een prac
elkaar zet, kr
eder
aar is elke mo
bloemenzee. D
ndruk!
van onder de i
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moederdagbloemen

Mooi, maf

en makkelijk
boeketje te maken heb
Om een vrolijk en grappig
dit bloemstukje
je echt niet zoveel nodig. Probeer
met paperclips maar eens!

1
2
3

Steek alle bloemetjes
netjes en diep in het steekschuim totdat je een
bloemstukje met een
mooie, ronde vorm hebt.

10 kleine blaadjes
(liefst langwerpig)
Een stukje oasis
steekschuim

Tip 1

Tip 2

Je pot is onde rdeel
van je bloem stuk
je.
kunt de pot dus Je
ook
mooi vers ieren !

Snij de bloemen
iets korter af dan je
mesje lang is
(knippen mag ook!).

Wat heb je nodig?

Zoek in je tuin of in het park
naar blaadjes die je mooi vindt.
Stevige, langwerpige blaadjes
werken het makkelijkst!

Een klein potje
(ongeveer 10 cm hoog)

4

10 satéprikkers
2 mooie takken chrysanten

Rol de blaadjes op,
zet ze vast met
twee paperclips
en steek de
satéprikker er
doorheen.

Kleine, gekleurde
paperclips
Een mesje of schaar

maken, bijvoorbeeld door ze aan een
ijzerdraadje te rijgen!
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Tadaa! moe
kke bl Voor
Je ge
r.
is klaa
t
stukje
b jij he
wie he
t?
ak
ma
ge
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Zoek de
goede
bloem

Er bestaan zo veel bloemen,
hoe onthoud je nou hoe die er
uitzien? En hoe onthoud je hun
namen? Maak je eigen
bloemenmemory!

NO DI G:

WELKE
BLOEMEN?

Niet alle bloemen zijn goed om te
drogen. Grote dikke bloemen, zoals
een tulp, kun je niet goed persen.
Je kunt wel de blaadjes van een
tulp drogen, of op zoek gaan naar
kleine bloemetjes.

In je eigen tuin kun je op zoek
gaan
naar deze soor ten bloem en
en blaa djes:

STAP 1

lees h
iernaa
st
meer o
ver de
soorte
n bloe
men d
ie je k
unt
gebrui
ken.

■

Zoek vijftien verschillende soorten
bloemetjes om te drogen. Je kunt
in je eigen tuin op zoek gaan, maar
je kunt ze ook uit een boeketje
halen. Of misschien heeft de
bloemist in de buurt bloemen over
die niet meer verkocht worden en
die je mag gebruiken!

Madeliefje

■
■

Boterbloem

■

Varen

Vergeet-me-nietje

■

Viooltje

■

Kamille

■

Klavertje

■

Margriet

STAP 2

Leg de bloemetjes netjes in
rijtjes op keukenpapier. Tere
bloemen als het viooltje leg je
met hun kopje naar beneden, zo
blijven ze in vorm. Leg er een
vel keukenpapier bovenop, en
stapel zo door tot je alle
bloemen neer hebt neergelegd.
Stop de bloemen en papiertjes
in een dik boek en druk goed
aan. Leg er nog een zwaar boek
bovenop.

Let op dat je
van elk bloemetje
er twee verzamelt
die op elkaar
lijken.

TI P!

■

kunt ook
Geen nood! Je
nen,
bloemen nateke
plaatjes van
of op internet
opzoeken
wilde bloemen
en uitprinten!
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quiz

Wat voor bloeier
ben jij?

klas:
Een tuin is net een school figuren.
verschillende
er groeien allemaal
graag in de aandacht,
De ene bloem staat
liever op de
de andere houdt zich
bloem,
type
achtergrond. Wat voor
zijn?
boom of plant zou jij
Beantwoord de vragen
en ontdek het!

vraag

1

Op welke plek voel jij
je het allergelukkigst?
A in een oude stad

Het klinkt misschien gek, maar ik word zo
blij van mooie muren met eeuwenoude gaten
en holletjes erin. Je kunt er zo heerlijk in
verdwalen en verdwijnen.

B in de hoogte

Ik wil de wind in mijn haren voelen, de regen
op mijn kruin horen tikken. Bovendien: hoe
hoger ik ben, hoe meer overzicht ik heb.
Daar houd ik van.

C in de warmte

Hoe heter, hoe beter. Van de winter walg ik.
Als ik één keertje zonder jas naar buiten
ga, ben ik meteen hartstikke verkouden.
Binnen ben ik op mijn allerbest.

D een rustige plek

Ik ben namelijk nogal gevoelig. Ik houd er
niet van als mensen zich met mij bemoeien of,
nog erger, aan me zitten. Mijn motto is dan ook:
blijf met je tengels van mijn stengels!
22 Groen Doen in de Klas! LENTE

vraag

2

Wat heb jij echt
heel hard nodig?

A weinig

Ik ben bescheiden. Ik heb amper eten nodig.
Aandacht hoef ik helemaal niet. Ik ben
verlegen. Het enige wat ik écht niet kan
missen, is een brokkelig stukje steen.

B ruimte

Niemand hoeft mij te beschermen of te
vertellen wat ik moet doen. Ik kan het zelf.
Als ik maar genoeg lucht krijg om de hoogte
in te schieten.

C heb je even?

Ik ben dól op aandacht. Als je mij niet
vertroetelt, verlep ik supersnel. Ik wil
warmte, liefde, bescherming. Ik kán het
gewoon niet alleen!

D ach

Af en toe een slokje water, dat is genoeg
voor mij. Verder: geen aandacht please!
Laat mij maar lekker met rust.

Paardenbloem

Geen goed e
bloem te vinde ndein
de tuin of bij
bloem enwi nkel?

STAP 3

Na drie dagen zijn de bloemen goed gedroogd. Knip
vellen karton in 30 dezelfde kaartjes. Plak op elk
kaartje een bloem met een stukje plakband vast. Je
kunt natuurlijk ook twee dezelfde bloemen tekenen, of
twee plaatjes van een bloem printen en opplakken.
Schrijf de naam van de bloem erbij. 15 paren geplakt,
getekend en geschreven? Spelen maar!

Om je spe
l echt mo
st e v i g t e
oi en
maken, k
un je het
p l a st i f i c e
nog
ren. Zo
zijn je bl
oemetjes
goed bes
chermd.

Omcirkel
het antwoo
rd
dat jou het
best lijk
t!

De leerlingen maken hun eigen bloemstukje. Nodig: 10
kleine blaadjes (stevig, liefst langwerpig), een stukje
steekschuim, een klein potje (ongeveer 10 cm hoog), 10
satéprikkers, 2 mooie takken chrysanten, kleine,
gekleurde paperclips, een mesje of schaar.
Volg de vijf stappen om het stukje te maken.

5
Verdeel de
prikkers met
opgerolde
blaadjes mooi
over het steekschuim.

Tip 3
Je kunt van de blaadjes ook slingers

Schaar
Karton
Pen
Plakband
Dik boek
ier
Keukenpap
Bloemen
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Hoe maak je het?

Snij de hoekjes
van het steekschuim
af en duw het in
het potje.

en

antwoord

A, B,
C of D?

meestal B?
Hoge boom

vraag

3

A dat iemand me
uit mijn holletje haalt
Ik ben een stille. Ik vind het helemaal niet
fijn als iedereen naar me kijkt. Laat mij
maar lekker zelf een beetje toekijken!

B jeetje, wat een
moeilijke vraag!

Mensen zien jou snel
over het hoofd.
En dat vind je prima!
Je bent verlegen en
voelt je het fijnst als
je niet opvalt. Saai?
Helemaal niet! Aan
jouw bescheidenheid
zouden een heleboel
opscheppers een
voorbeeld kunnen
nemen.

meestal C?
Kasplantje

Je bent niet bang
uitgevallen en neemt
graag de leiding. Als
er iets moet gebeuren,
steek jij zonder
aarzelen als eerste je
nek uit. Je vangt voor
anderen de klappen
op. Van grote hoogte
kijk je neer op het
gefriemel op aarde.

meestal D?
Kruidje-roerme-niet

Ik ben niet snel bang. Ik steek graag mijn
nek uit en sta sterk in mijn schoenen.
Alleen hevige storm en knallende bliksem
kunnen me af en toe laten schrikken.

C oef, voor zoveel!

K-k-kou bijvoorbeeld. Of regen, daar kan
ik absolúút niet tegen. Buitenspelen vind
ik vreselijk. Het allerengst? Dat niemand
me beschermt. Dat ik er he-le-maal
alleen voor sta.

D aandacht

Als je me aanraakt, krimp ik meteen in elkaar.
Doei! Echte bemoeials krijgen dan ook zeker
spijt als ze in mijn buurt komen. Ik ben nogal
een stekelig type.

MEER
ONLINE

Wat voor ande
re
‘bloeitypes’
zijn
er? Doe de
online
opdracht!

De leerlingen maken hun eigen bloemenmemory.
Nodig: schaar, karton, pen, plakband, dik boek, keukenpapier, bloemen.
Volg de drie stappen om de bloemen zo mooi mogelijk
te laten drogen. Op pagina 21 lees je welke bloemen
geschikt zijn. Van iedere soort zoeken de leerlingen twee
exemplaren die op elkaar lijken. Als een leerling niet
genoeg goede bloemen heeft kunnen vinden, kunnen
eventueel ook plaatjes op internet gezocht worden en
uitgeprint. Bloemen natekenen is ook een idee.

21

meestal A?
Muurbloempje

Waar ben
jij bang voor?
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Jij voelt je het
lekkerst als iemand
zijn armen om je
heen slaat. Van liefde,
warmte en aandacht
bloei je helemaal op.
Sommige mensen
vinden je verwend.
Of zelfs een watje.
Onzin. Want onder de
juiste omstandigheden
geef jij de mooiste
bloemen en de zoetste
vruchten.

Je bent erg mooi, maar
ook super gevoelig.
Als het je te veel
wordt, duik je letterlijk
in elkaar. Toch ben je
heus niet van suiker.
Etterbakken moeten
niet met je sollen.
Dan krijgen ze met je
stekels te maken. En
oei, die zijn loeischerp!

Pagina 22/23
De leerlingen maken de quiz ‘Wat voor bloeier ben jij?’.
Ze omcirkelen bij iedere vraag welk antwoord het best
bij hen past. Vervolgens kijken ze welk type bloem, boom
of plant ze zouden zijn door de uitslag te lezen onder de
letter die ze het meest hebben gekozen.

ONLINE-OPDRACHT:
BOEIENDE BLOEIERS

De leerlingen zoeken in dit memoryspel bij iedere plant
of bloem de juiste omschrijving.
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ANTWOORDEN:

TEKST 1 Ze noemen mij een stekelig typje. Dus raak me niet aan! Dorst heb ik nooit
en ik kan goed tegen hitte: cactus
TEKST 2 Ik ben een zonaanbidder. Zodra het écht mooi weer wordt, draai ik me
steeds naar de warmte en groei ik als kool: zonnebloem
TEKST 3 Aan de kant, aan de kant: ik ben een snelle groeispurter. Als je even niet
oplet, ben ik alweer een meter langer: bamboe
TEKST 4 Ik ben een echte schoonheid. Ik maak velden mooi en kan zelfs je haar
versieren met mijn schattige bloemetjes: madelief
TEKST 5 Ze noemen mij ook wel een sneeuwbal, maar ik ben helemaal geen koud
typje hoor. Ik ben zelfs op mijn mooist in het voorjaar! En als het herfst wordt, krijg
ik besjes!: viburnum (of sneeuwbal)
TEKST 6 Ik ben open en eerlijk. Je kijkt recht in mijn hart. Ik ben er in het paars,
geel en wit en ben vernoemd naar een godin: iris

Ontdek je stekje

COLOFON
Groen Doen in de Klas! is een
initiatief van Flower Factor en
Young Crowds. Bij dit werkboekje horen ook een handleiding en online-lesmateriaal
op groendoenindeklas.nl. Niets
uit deze uitgave mag worden
gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming. De inhoud
is auteursrechtelijk beschermd.
IN OPDRACHT VAN:
Stichting Groen Doen
in de Klas!

Klassenopdracht

Wist je dat je uit één plant allemaal nieuwe plantjes kunt
laten groeien? Dat doe je door te stekken! Dat kan op allerlei
manieren en het is niet moeilijk. Kijk maar eens hieronder!

1

Pannenkoekplant
stekken

Een pannenkoekplant maakt zelf kleine stekjes, die naast de
moederplant groeien. Je kunt die stekjes voorzichtig uit de
grond steken met een schepje. Gelukt? Soms heeft hij al
worteltjes. Plant het stekje dan in een potje met stekgrond.
Geef het plantje af en toe water en zet ’t op een lichte plek
(maar niet in de felle zon).

Graslelie op
water zetten

2

Is het jullie
gelukt om
nieuwe plantjes
te laten
groeien in de
klas?
Maak een mooie
foto van het
resultaat en
deel ‘m via de
website.
Wie weet zie
je jullie succes
wel terug in het
zomerboekje!

Een graslelie maakt uitlopers: een soort nieuw plantje
aan een plant. Die kun je eraf snijden en in een glas
met een laagje water zetten. Binnen een paar dagen
krijgt het stekje wortels. Zie je flink wat wortels? Zet
het stekje dan over in een potje met vochtige aarde. Zo
groeit er een nieuwe plant uit!

3

MEER
ONLINE

Sanseveria stekken
Een Sanseveria stek je door een blad van de plant in
stukken te snijden (pas op, een mesje kan scherp zijn!).
Zo’n afgesneden stuk plant je een halve centimeter in de
nieuwe aarde. En hop: je krijgt er binnen de kortste keren
een grote, nieuwe Sanseveria voor terug.

COLOFON:

Groen Doen in de Klas! is een initiatief van Flower Factor en Young Crowds. Bij dit werkboekje horen ook een
handleiding en online lesmateriaal op groendoenindeklas.nl. Niets uit de uitgaven (print & digitaal) mag worden
gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming. De inhoud is auteursrechtelijk beschermd.

Pagina 24
Bij de klassenopdracht gaan de leerlingen nieuwe plantjes laten groeien door te
stekken. Dat kan op verschillende manieren. Lees in de tekst ‘Ontdek je stekje’ hoe
het moet.

ONLINE-OPDRACHT:

Foto’s van het resultaat kunt u delen op www.groendoenindeklas.nl.
De mooiste exemplaren krijgen een plekje in het zomernummer.

8
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