
FlirtenFlirten - ‘Do it yourself’
Mensen flirten als ze verliefd zijn door elkaar aan-
dacht te geven, grapjes te maken of mooie kleren 
aan te trekken.

Planten worden zover wij weten niet verliefd.
Maar planten flirten met insecten, die het stuif-
meel van de ene naar de andere bloem 
moeten brengen.   

Doen - Bloemenbingo

Gele
bloem 

Bloem 
met 3 

blaadjes

Bloem 
met veel 
kleuren

Bloem 
kleiner 
dan een 

mier

Bloem 
met een 
bij erop

Blauwe 
bloem 

Witte 
bloem 

Bloem 
met 4 

blaadjes 

Bloem 
groter
dan je
hand 

Wie heeft het

 eerst 3 op een

 rij?

Print deze bingokaart of maak er zelf een. 
Ga met vriendjes naar buiten. Blijf bij elkaar 
en kijk goed om je heen.   



Soms is het heel moeilijk om meeldraden bij een bloem te kunnen zien. Daarvoor moet je heel goed kijken. Zoek buiten naar bijvoorbeeld een hondsroos, braam, aarbeienplant of boterbloem. Trek voorzichtig alle onderdelen van de bloem los van elkaar en leg op een wit a-4tje.

Schrijf bij elk onderdeel wat het is. 

Onderzoekje - Bloem ontleden
Soms is het heel moeilijk om meel-
draden en stampers bij een bloem te 
kunnen zien. Daarvoor moet je heel 
goed kijken. 

1. Zoek buiten naar bijvoorbeeld een    
hondsroos, braam, aarbeienplant of 
boterbloem. 

2. Trek voorzichtig alle onderdelen 
van de bloem los van elkaar en leg op 
een wit A4’tje. 

3. Schrijf bij elk onderdeel wat het is. 

Meeldraad

Vrucht - 
beginsel 

Zaad

Kelkblad

Kroonblad
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Doen - Plant bevruchten 

Boterbloem

Aardbeienplant 
Hondsroos

Nodig: 
- Wattenstaafje- Plant met        duidelijke stampers,       meeldraden en   meerderde bloemen         (bijv. een aardbeien-           plant)

Stap 1:   Strijk met een wattentaafje langs de 
             meeldraden van bloem 1 zodat er stuifmeel      
      aan het wattenstaafje komt.

Stap 2:  Wrijf het wattenstaafje tegen de stamper               
      van bloem 2 zodat het stuifmeel op de         
      stamper terecht komt.

Stap 3:  Na een paar weken ontstaat er als het goed      
      is een vruchtje.

Stamper



Soms is het heel moeilijk om meeldraden bij een bloem te kunnen zien. Daarvoor moet je heel goed kijken. Zoek buiten naar bijvoorbeeld een hondsroos, braam, aarbeienplant of boterbloem. Trek voorzichtig alle onderdelen van de bloem los van elkaar en leg op een wit a-4tje.

Schrijf bij elk onderdeel wat het is. 

Meeldraad

Vrucht - 
beginsel 

Kroonblad

Boterbloem

Hondsroos

Doen - Reukspel
Speel dit spel in tweetallen:
1)  Laat je maatje zijn ogen dicht doen. 

2)  Neem hem mee naar een bloem en laat 
     hem eraan ruiken met ogen dicht.

3)  Loop vier of vijf stappen weg van de bloem
     en laat je maatje daar zijn ogen open doen.
 
4)  Kan jouw maatje de bloem terug vinden die 
     hij net geroken heeft? 

5)  Wissel daarna van rol.

Doen - Teken een fantasiebloem 
Planten maken de mooiste bloemen om daarmee 
insecten te lokken voor de bestuiving.  

Stel jij was een plant, hoe zou jouw bloem eruit 
zien als je insecten zou moeten lokken? 

Pak een leeg A4’tje.

Denk aan verschillende kleuren, 
de vorm van de bloem, en de blaadjes 
van de bloem. 

Welke bloem vind 

jij het lekkerste 

ruiken?


