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Zoek een struik of boom waar nog 
geen blaadjes aan zitten, maar wel knoppen.

 Doe dit onderzoekje bij de struik of boom als dat veilig kan. 
Kan dat niet, knip dan een stuk van een tak af met een 
scherpe schaar of snoeitang en zet de tak thuis in een

In de lente worden eerst de voorjaarsbloeiers groen en gaan bloeien. Als de bodem al helemaal bedekt is met groene plantjes, beginnen pas de struiken uit te lopen. En nu de struiken vol blad zitten, is het de beurt aan de bomen. Dat is geen toeval. Als de bomen eenmaal bladeren hebben, blijft er voor de struiken en kleine planten daaronder niet veel licht over. Zij zorgen dus dat ze al een flinke groeispurt hebben gemaakt voordat ze in de schaduw belanden. 

Lentegroen

Wat zou er in de knoppen zitten, bladeren, 
bloemen of allebei? 

TEKEN DE KNOPPEN NA

1.. 

2.

Het tekenen helpt je om goed te kijken. 

 In de biologie zeggen ze: 
als je het niet kunt tekenen, heb je niet 
goed gekeken !

TEKEN NU ELKE DAG DE KNOPPEN NA !3.. 

HERHAAL DIT IEDERE DAG 4.. 

       .......totdat alle knoppen zijn uitgekomen .

 Kijk of je voorspelling van dag 1 is uitgekomen:

vaas met water.



  

40 TINTEN GROEN

Verzamel van verschillende planten, bomen

 en struiken één blaadje. 

Pluk deze zo voorzichtig, dat je de plant of boom 

niet beschadigt. Leg ze thuis op tafel op volgorde van 

licht naar donker.

Neem een groot vel papier en plak de blaadjes daar 

in volgorde op. 

1.

2.

1. 2. 3.

Verzamel diverse blaadjes en bloemen van ‘onkruid’: 
de plantjes die tussen de stoeptegels, in boomspiegels 
en in grasveldjes groeien. Neem een vel stevig papier. 
Teken er een cirkel op (bijvoorbeeld door een soepkom om te trekken). 
Smeer de cirkel in met een lijmstift. Maak een kunstwerk van de blaadjes en bloemen.                        

.. . . . . Laat drogen en hang aan de muur. 

LENTE COLLAGE



  

  

Geurtes
t

  

Zet de potjes op een rij. 
Doe een blinddoek voor. 

Kun je ruiken welke mix er in
 welk potje zit?

Verwissel de potjes van plaats 
en probeer het nog een keer. 

Hoeveel had je er goed?

Nu is de volgende speler aan de beurt.
 Wie heeft de beste neus?

1. . 

 2.  

3. 

Een spel voor 1 of meer personen. 

Vul 5 potjes:
--> een met alleen maar verschillende bloemen

--> een met alleen maar verschillende bladeren 

    (tip: scheur ze in stukjes)

--> een met bladeren van 1 plant, struik of boom

--> een mix van bladeren en bloemen

--> een mix van bladeren en bloemen  met wat 

aarde erbij


