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INLEIDING

Een goede basis
Groentuh is een 2-jarig programma voor het basisonderwijs, waarbij

natuurlijke elementen en het planten van een uitgebalanceerde mix

het leren kweken en eten van verse groente centraal staat. Dat is hard

van eetbaar groen. De aanleg van Groentuh doen we in 2 dagen en

nodig want kinderen zitten volgens de Voedselconsumptiepeiling fors

daarbij helpen de kinderen mee. Tijdens de duur van het programma

onder de aanbevolen hoeveelheid inname van groente per dag (4-8 jaar

krijgen scholen jaarlijks 2 keer ondersteuning van de hovenier op

100-150 gram, 9-12 jaar 150-200 gram, richtlijnen Voedingscentrum).

het gebied van beheer en onderhoud. En wellicht is realisatie van

Er wordt niet voor niks zoveel aandacht besteed aan de inname van

de plek tevens de eerste stap richting verdere vergroening van het

groente. Er zitten vele vitamines, mineralen en andere stoffen in die

schoolplein. Groentuh heeft een educatief programma vol uitdagende

verder nergens voldoende in voorkomen, ook niet in fruit. Met gezond

activiteiten die op de plek uitgevoerd worden. Dit kan of door

eten en een goede eetopvoeding leg je een
goede basis voor een gezond gewicht.

docenten gedaan (met behulp van een train-de-traniner-training)
worden of door de mensen van Groentuh: de Groentuhmannen of
Groentuhvrouwen. In het programma leren kinderen over het kweken

Bij Groentuh vergoen(t)en wij
een deel van het bestaande
schoolplein (max. een
are, 100M2) met
moestuinen (square
foot gardens), het

van verse groenten en aanverwante onderwerpen uit de natuur op basis
van de principes van onderzoekend leren. In het educatieve pakket
zitten alle materialen die nodig zijn om het programma uit te voeren,
geleverd in Groentuhkisten: zadenpakketjes, schepjes, loep- potjes,
Groentuhdiploma’s, boekje over hoe te zaaien en kweken, vogelnetjes,
kweekkasje, zakmessen, kookspullen etc.

aanbrengen van

Zo leggen we met Groentuh een goede basis voor een gezond gewicht,

gezonde bodem,

een groen plein en kennis van de natuur. Kortom buiten, gewoon en

toevoegen van

lekker!

DE GROENTUH-TUIN

WAT IS EEN GOEDE PLEK VOOR DE TUIN?
Een zonnige en enigszins beschutte plek is het beste voor je moestuin.

schadelijke insecten. Munt en wortel zijn daarentegen geen goede

Met veel zon en weinig wind groeien de plantjes

combinatie en daarom staan ze een eindje uit elkaar. Maar je kunt

namelijk het snelst! De kant van de moestuin

natuurlijk ook gewoon zelf lekker experimenteren!

met hoge planten richt je naar het noorden. In de
Groentuh-tuin is dat de kant waar je de peulen,

AARDE

zonnebloem en tomaten gaat zaaien. Zo houden

Planten groeien in de aarde. In de aarde zitten voedingsstoffen die de

deze hoge planten het zonlicht niet weg van de

planten nodig hebben om te kunnen groeien. Daarom is het van belang

kleinere planten.

dat de grond goed is. De bakken die jullie hebben gekregen
zijn voorzien van potgrond. De bodem is voorzien van

ONZE SELECTIE

worteldoek dat een te veel aan water doorlaat en

Hieronder zie je welke eetbare gewassen er uitgekozen zijn. Dit zijn

voorkomt dat er onkruid naar boven groeit.

groenten, kruiden, fruit en eetbare bloemen. Bij het uitkiezen van de

En er zit een flinke hoeveelheid mest in de

gewassen hebben we er voor gezorgd dat er elke maand iets te doen

aarde zodat de plantjes het eerste seizoen

is in de moestuin. We hebben soorten gekozen die relatief makkelijk

goed zullen groeien. In de grond zitten

zijn en lekker. Je ziet hieronder op welke plek we adviseren de zaden te

allerlei levende beestjes waaronder

zaaien. De augurken, de zonnebloem en de tomaten

regenwormen. Regenwormen zijn

staan op de noordkant omdat dit hoge planten zijn.

goede helpers in een tuintje. Ze maken

We hebben rekening gehouden met de ‘goede buren’.

bijvoorbeeld de grond los waardoor

Wortels en uien zijn het meest bekende voorbeeld

er lucht komt in de grond. De planten

van goede buren. De ui lokt de uienvlieg en stoot de

hebben die lucht nodig om te groeien. Met

wortelvlieg af. Zo helpen de uien de wortelen tegen

hun wortels nemen ze lucht op.

ZAAISCHEMA
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Voorzaaien

KLAAR OM TE ZAAIEN!

Vanaf februari komt de lente in zicht en kan er
langzaam worden begonnen met zaaien. Je moet
goed opletten wanneer je welk gewas zaait en
hoeveel zaadjes je gebruikt. Het is belangrijk om de
zaden op het juiste moment te zaaien. Dit is voor
elk gewas verschillend. Sommige gewassen kunnen
bijna het hele jaar door gezaaid worden en andere in

aantal zaden per gewas die je het beste in 1 vakje van je Groentuh-tuin

een specifi eke periode. Wanneer je welk gewas kunt
zaaien vind je in het zaai- en oogstschema van dit
doeboek.

het blad.Door het zaaischema herken je meteen op welke

ZAAISCHEMA

het nog even staan. Anders trek je misschien

Bij het zaaien in de Groentuh-tuin gaan we uit van een strak

kunt zaaien.
Het schema is ook handig om onkruid te kunnen herkennen. Onkruid
moet je verwijderen en het liefst met wortel en al omdat anders de
voeding die in de grond zit naar het onkruidplantje gaat en jouw plantje
minder voeding krijgt en daardoor minder goed zal groeien. Onkruid
komt vanzelf in je tuin door wind en vogels. Onkruid herken je aan
plekken jouw zaden kiemen en plantjes opkomen.
Plantjes op andere plekken is waarschijnlijk
onkruid en dus ongewenst. Twijfel je toch? Laat
wel per ongeluk jouw zaaisels uit de grond.

zaaischema waarbij we 1, 4, 9 of 16 plantjes in een vak kweken. Dit
doen we om verschillende redenen. Uit het ene zaadje groeit een veel
grotere plant dan uit het andere. Een maiszaadje levert uiteindelijk een
veel grotere plant op dan de plant uit een radijszaadje. In een vakje

TIP
Bewaar zaden op een droge, koele en

kun je dus meer radijsjes zaaien dan mais. Door gebruik te maken van

donkere plek! Op die manier kan je ze

het zaaischema kan de plant optimaal groeien en zal de oogst zo groot

het langst bewaren.

mogelijk zijn. In het zaai- en oogstschema in dit doeboek zie je het

Voorzaaien
Tomaten, maïs en augurken kun je voorzaaien voordat je ze buiten
zet. Voorzaaien doe je door zaadjes te poten in een kleine bak met
een doorzichtige deksel erop die je ergens op een warme plek in huis
neerzet. In eerste instantie is het de bedoeling dat er aan het zaadje
wat wortels beginnen te groeien. Daar is vooral veel warmte voor

over. Schrijf op

nodig. Zitten er eenmaal wortels aan de zaden, dan gaat de plant

een stokje de

bladeren produceren. Daarvoor is licht nodig. Zet je kweekbakje in

datum wanneer

deze fase bij voorkeur op een warme, lichte plaats, bijvoorbeeld op de

de zaadjes zijn

vensterbank boven de kachel. Laat de plant ongeveer 3 tot 4 weken

gezaaid en steek

binnen groeien en zet hem in je tuintje na ijsheiligen. Dat is rond 15

deze in het daarbij

mei.

behorende vakje zodat

Zaaien
Maak met je vinger een kuiltje. Over het algemeen geldt de volgende

je later weet in welk
vakje je wat en wanneer hebt
gezaaid.

regel: de grootte van het zaadje bepaalt hoe diep het zaadje gezaaid
moet worden. Als een zaadje 1 cm groot is dan
moet deze 1 cm diep gezaaid worden. Is een zaadje
1mm dan moet deze 1mm diep gezaaid worden.

TIP
Het vak voor de augurk wordt pas in de maand mei gebruikt. Je

Stop in elk gat 2 zaadjes. Als er kleine plantjes zijn

kunt hier bijvoorbeeld eerst radijsjes zaaien. Deze zijn snel klaar

opgekomen, trek je het kleinste plantje voorzichtig

en op die manier krijg je een extra grote oogst.

weg. Op die manier houd je het sterkste plantje

GOEDE VERZORGING

Water geven
Als de zaadjes net gezaaid zijn, is het ‘t makkelijkst om deze met een
plantenspuit water te geven. Op deze manier voorkom je dat de zaden
wegspoelen. Geef de kwetsbare zaadjes voldoende water. Zeker als er
zonnige dagen op komst zijn! Als er kleine plantjes zijn gegroeid, kan
je met een gieter met sproeikop water geven. Af en toe veel water

Ondersteunen
Hoge planten als tomaten hebben ondersteuning nodig. Maak
bijvoorbeeld een wigwamconstructie van 4 bamboestokken en touw. Bij
elke stok plant je een zaadje.

geven is beter dan telkens een klein beetje. De aarde moet vochtig

Onkruid wieden

blijven, maar let op dat het niet te drassig wordt. Bij een te drassige

Onkruid willen we niet hebben in de moestuin. Ze halen namelijk de

ondergrond kunnen de wortels gaan rotten en gaan de plantjes dood.

voedingsstoffen weg van de gewassen. Onkruid trek je met wortel en al
uit de grond, met de hand of met een schoffel. Je herkent onkruid aan

Het is beter om het water niet op de

de vorm van het blad, maar het is toch vaak lastig te zien. Zeker als je

bladeren te gieten maar op de

net gezaaid hebt moet je oppassen dat je niet per ongeluk de gewassen

aarde. Op warme en droge
dagen doe je er goed aan
om meerdere malen

uit de grond trekt. Als je het niet zeker weet, dan kun je beter even
wachten met verwijderen, totdat je het sprietje wel herkent als een
groenteplantje of als onkruid. Gebruik geen giftige onkruidverdelgers.

water te gieten op
de grond, zodat de

Aarde bijmesten en omspitten

onderste laag aarde

Goede aarde voor de moestuin is luchtig en zit vol met voedingsstoff

ook vochtig wordt.

en. Je doet er goed aan om af en toe een beetje bij te mesten met

Vervolgens kan er

compost. Houd de aarde rondom de plantjes daarnaast luchtig en losjes

weer enkele dagen

door het regelmatig lichtjes om te spitten, maar pas op dat je niet per

gewacht worden.

ongeluk de gewassen weghaalt!

Bladluis
Bladluizen zijn kleine insecten die in grote groepen het vocht uit de
toppen van planten zuigen. Ze houden niet van uien en bieslook, dus
de kans bestaat dat de bladluizen niet op de moestuin afkomen. Mocht
het toch gebeuren, dan kan het helpen om veel lieveheersbeestjes
te zoeken en op de plant te zetten, die vinden bladluis namelijk erg
lekker!

Slakken

Katten

Slakken zijn dol op de net opgekomen, jonge plantjes. Houd dus goed

Om te voorkomen dat katten

in de gaten of je slakken ziet zodat je ze op tijd bij je plantjes weg

in je tuintje plassen en poepen,

kunt halen. Gebruik liever geen slakkenkorrels want die kunnen ook

kun je kippengaas om het tuintje

schadelijk zijn voor vogels. Een manier om ze weg te lokken is een

heen zetten. Ook een net kan helpen

schoteltje te plaatsen met meloen erop. De

katten buiten de bak houden.

slakken die er op afkomen kun je vervolgens
verplaatsen naar een andere groene plek, een
heel stuk verderop.

Vogels

WIST JE DAT...
wormen juist wel heel gewenst zijn? Zij houden de aarde luchtig
doordat ze met lange banen door de aarde kruipen. Ze eten ook

Vogels zijn dol op de zaden. Dus maak een vogelverschrikker of

dode bladeren en plantenresten op en met hun uitwerpselen

windorgel die de vogels uit de buurt van je tuintje houden. Of je kunt

bemesten ze de aarde weer.

een net spannen om ze tegen te houden.

OOGSTEN

Eindelijk oogsten!
Het is per gewas verschillend hoe je oogst. Bij de vruchtdragende
planten kun je de vruchten gewoon voorzichtig plukken. Dit geldt voor
de aardbeien, peulvruchten, maïs en de tomaten. Bij wortelgewassen
groeit de vrucht onder de grond. Door voorzichtig aan het blad boven

Zaden verzamelen

de grond te trekken, komt de vrucht tevoorschijn.

Van veel gewassen kun je zaden verzamelen (winnen) om het volgende
jaar te zaaien. Bij het ene gewas zitten de zaden in de vrucht, bij

Wanneer je welk gewas kunt oogsten vind je in het zaai- en
oogstschema in dit doeboek. Het is heerlijk
om verse groenten, fruit en kruiden te
ruiken en te proeven. Maar je kunt
ze ook bereiden of bewaren. Per
gewas zijn er verschillende
manieren waarop je

de andere in de bloemen. Sommige gewassen moet je eerst laten
doorschieten (door laten groeien) om zaden te winnen. Je kunt
natuurlijk ook gewoon nieuwe en goede zaadjes kopen. Droog de
zaadjes op keukenpapier en bewaar ze vervolgens in envelopjes op een
droge, koele en donkere plek. Zaadjes die er anders uitzien dan de rest
gooi je weg. Vergeet niet op de envelopjes te schrijven wat het is en
wanneer je ze erin hebt gedaan!

dat zou kunnen doen.
Bepaalde kruiden kun
je goed drogen of

De Groentuh-tuin in de winter
De Groentuh-tuin winterklaar maken doe je zo: verwijder alle

invriezen. Van de

uitgebloeide eenjarige planten, dat zijn alle planten behalve de aardbei

aardbeien kan je jam

en de munt. Zorg wel dat de muntplant binnen zijn vakje blijft. Anders

maken en van de

gaat hij door heel je moestuin woekeren. Bladeren kun je laten liggen.

tomaten ketchup of

Dat wordt vanzelf compost en dus voeding voor je moestuintje. De

tomatensoep.

munt knip je tot op de grond af. Klaar is Kees!

DE MOESTUIN: ZADEN & ZAAIEN

In de loop van maart, wanneer de lente onderweg is, wordt het tijd
om aan de slag te gaan in de moestuin.
Als er nog onkruid in staat, trek dit met wortel en al er uit. Voeg extra, nieuwe voeding toe
in de vorm van compost en dan is de moestuin klaar voor een nieuw seizoen. Groenteplanten
groeien in de aarde. In de aarde zitten voedingsstoffen die de planten nodig hebben om te
kunnen groeien. Daarom is het van belang dat de grond goed is.
Zaaien gaat als volgt: maak met je vinger een kuiltje. Over het algemeen geldt de volgende
regel: de grootte van het zaadje bepaalt hoe diep het zaadje gezaaid moet worden. Als een
zaadje 1 cm groot is dan moet deze 1 cm diep gezaaid worden. Is een zaadje 1mm dan
moet deze 1mm diep gezaaid worden. Stop in elk gat 2 zaadjes. Als er kleine plantjes zijn
opgekomen, trek je het kleinste plantje voorzichtig weg. Op die manier houd je het sterkste
plantje over. Schrijf op een stokje de datum wanneer de zaadjes zijn gezaaid en steek deze
in het daarbij behorende vakje zodat je later weet in welk vakje je wat en wanneer hebt
gezaaid.

ZADEN ONDERZOEKEN
1. Zaden-raden. Alle kinderen krijgen 16 verschillende
soorten zaden, die in de loop van het seizoen gezaaid
worden in de moestuinen. Hiernaast leggen zij de zaden op
het gewas waarvan zij denken dat het daarbij hoort.
2. Bonen-experiment. Alle kinderen maken een potje met
aarde en zaaien een boon in hun potje. In de klas worden
de potjes verdeeld in 3 groepen: groep 1 staat in de
vensterbank en krijgt genoeg licht en water, groep 2 staat
in het donker en krijgt wel water, groep 3 staat in het licht
maar krijgt geen water. Water geven om de dag en een klein
beetje. Het mag niet te nat worden! Na een week kijken
welke bonen het beste zijn gegroeid en hoe dat komt.
3. Zaaien in de moestuin. Hoe diep moet je zaadjes zaaien?
Water geven met de plantenspuit.
4. Voorzaaien. Kinderen zaaien voor in bakjes en die gaan
mee de klas in of mee naar huis. Met een korte uitleg hoe ze
de planten kunnen voorzaaien en opkweken en wanneer ze
mee naar de moestuin moeten en naar buiten kunnen.
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VRAGENSPEL ZADEN & ZAAIEN
•

Waar vind je de zaden van een doperwt en een tomaat?

•

Wat is er nodig om een zaadje te laten uitgroeien tot ‘n plant?

•

Uit welke ‘onderdelen’ bestaat een plant?

•

Hoe oud wordt een plant?

DE MOESTUIN: ZON & LICHT

De planten in de moestuin hebben voldoende licht, warmte en water
nodig om te kunnen groeien. De zon geeft licht en warmte en daar
houden de moestuinplanten van.
In de zomer staat de zon lang aan de hemel (hij komt vroeg op en gaat laat onder). In de
winter staat de zon verder weg en zie je hem korter (hij komt laat op en gaat snel onder). De
zon staat in ons heelal en het heelal heeft planeten, sterren en manen. De zon is een ster, de
aarde een planeet en de maan is natuurlijk een maan. De zon is het grootste van de 3 en is
ongeveer 100 keer groter dan de aarde. De aarde is groter dan de maan.

ZON & LICHT ONDERZOEKEN
1. Bonendoolhof. Bonendoolhof maken van een doos
met verschillende vakken. Bespreek waar gaten in de

je
on
br and m et de z

tussenschotten moeten komen, en waar één of twee gaten
naar buiten. Knutsel alles stevig in elkaar. Maak zelf één
doos zonder gaten naar buiten waar dus geen licht in
komt. Doe drie bonen in de potjes met vochtige watten.
Zet het potje in een hoekje onderin de doos. Sluit de doos
goed af met de deksel. Er mag alleen licht komen door
het gat dat gemaakt is. Als de dozen klaar zijn, moeten ze
op verschillende plekken in de klas neergezet worden. Op
koude en warme plekken. En op lichte en donkere plekken.
Kijk hoe de bonen groeien en vergeet niet de watten vochtig
te houden!
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2. Zonne-amuletten maken. Teken met een zwarte,
watervaste stift op een stukje hout je naam of iets anders.
Pak een vergrootglas, zet die loodrecht op de zon en leg het
houtje met de tekening op het brandpunt. Alle zonnestralen
worden bij elkaar gebracht en dat geeft zoveel warmte dat

na

am

in e
ut
en stuk je ho

het hout gaat verschroeien en branden.
3. Heelal maken. Met piepschuim bollen van verschillende
grootte maken kinderen de aarde, de maan en de zon en
hangen die op aan een bamboestok.

VRAGENSPEL ZON & LICHT
•

Wanneer is de zon er?

•

Wat kun je met de zon?

•

Hoe groot is de zon?

•

Hoe bescherm je je tegen de zon?

•

Welke planeten ken je?

DE MOESTUIN: NEERSLAG & WATER

De planten in de moestuin hebben water nodig
om goed te kunnen groeien. De hoeveelheid
water op onze aarde is wat het is en wordt nooit
meer of minder. Water heb je in verschillende
vormen: regen, sneeuw, hagel en damp.
Door de zon (warmte) verdampt water. Die waterdamp stijgt op
in de lucht en kunnen wolken vormen. Wolken zijn hele kleine
waterdruppeltjes die blijven zweven. Worden de druppeltjes te
zwaar, dan vallen ze op aarde in de vorm van regen, sneeuw of
hagel. Water valt op de aarde en een groot deel stroomt weer
naar zee door rivieren. Een deel valt op de grond en wordt
gebruikt door planten in de moestuin. Die kunnen niet zonder
water. Als ze geen water hebben, groeien ze niet en gaan ze
uiteindelijk dood.

NEERSLAG & WATER ONDERZOEKEN

condensatie

1. Waterbanen maken. Kinderen bouwen met plastic
bekertjes, rietjes, klemmetjes en een gebogen PVC-buis

neersl
ag

een waterloop. In het hoogste bekertje gieten ze water en
ontdekken ze hoe water loopt.
2. Water geven. De planten in de moestuin hebben vooral bij
droog en warm weer extra water nodig. Maar hoe bepaal
je nou of ze water nodig hebben? Stop je wijsvinger in de
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grond en haal hem langzaam er weer uit. Blijft de grond aan
je vinger plakken? Dan is de grond nog vochtig genoeg. Is je
vinger gewoon schoon? Dan water geven. Water geven doe

ng

je altijd bij de wortels van de plant.

tra

verschillende voorwerpen. Ze geven aan welke voorwerpen

tie

rd

fil

4. Drijven en zinken. Kinderen krijgen een a4 met daarop

ve

damp opvangen op een spiegeltje.

am

pi

3. Waterdamp maken. Water aan de kook brengen en de

blijven drijven en welke zinken. Vervolgens krijgen ze de
voorwerpen met een bak water en zoeken ze uit welke
voorwerpen blijven drijven en welke zinken.
5. ‘Vies’ water schoon maken. Water uit de sloot kun je
niet zomaar drinken. Dat moet schoon worden gemaakt.
Kinderen gaan een fles slootwater eerst door een zeef laten

VRAGENSPEL NEERSLAG & WATER

gaan en vangen het weer op. Als het gezeefd is, gaan ze het

•

Hoe zien wolken eruit?

water filteren door het gezeefde water door een theedoek of

•

Hoe ontstaat sneeuw?

een koffiefilter te laten gaan. Als laatste laten ze het water

•

Hoe ontstaat hagel?

door een laagje zand in de zeef gaan en vangen dit water. Je

•

Welke soorten water heb je?

kunt het nog koken en hoe ziet het water er dan uit?

•

Welke rivieren ken je?

•

Waar gebruik je water voor en bij?

DE MOESTUIN: MAIS

Mais is een graan dat oorspronkelijk uit MiddenAmerika komt.
De plant van mais kan wel 2 meter hoog worden (het is ook een
grassoort). Aan iedere plant groeien 1 tot 2 maïskolven.

VRUCHTGEWASSEN ONDERZOEKEN
1. RentJeRot-quiz over mais. In heel veel producten die we
kopen en eten zit mais verwerkt. De begeleider laat een
product /voedingsmiddel zien en vraagt of er mais in zit? Ja
of nee? Kinderen rennen binnen 10 seconden naar het bordje
met ja of het bordje met nee. Heb je het goed? Dan verdien
je een maiskorrel. Producten om te laten zien: maizena,

en

cornflakes, soep, olie, wraps, pindakaas, tortillachips etc.

ist

2. Popcorn poffen in popcornmandjes boven een vuurtje.
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3. Voorzaaien maisplantjes. In een bakje met verse grond

rs

sc

ve

ha

een maisplantje voorzaaien die na 15 mei de moestuin in kan.
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VRAGENSPEL MAIS:
• Hoe groeit mais?
• Hoeveel maiskolven groeien er ongeveer aan 1
plant?
• Hoe hoog worden maisplanten?
• Hoeveel maiskorrels heeft een maiskolf?
• Welke dieren eten mais?

DE MOESTUIN: DOPERWT

De doperwt noemen we een peulvrucht en komt
oorspronkelijk vooral uit Turkije. De plant van
de doperwt wordt hooguit 1 jaar en gaat daarna
dood. Vaak wel eerder.
De doperwtplant heeft bloemen die ongeveer 3 dagen bloeien.
Daarna komen de peulen. En in de peulen groeien 4 tot 10
doperwten. De doperwtjes moet je oogsten wanneer ze nog niet
helemaal rijp zijn. Dan zijn ze lekker zoet.

PEULGEWASSEN ONDERZOEKEN
1. Erwten zaaien in de moestuin. In ieder vakje 4 erwtjes
de grond in. Water geven met de plantenspuit.
2. Doperwtenspread maken.
- Doperwten 100 gram (vers)
- 1 eetlepel tahin (15 gram)
- 2-3 eetlepels magere kwark
- Limoensap naar smaak

Bereid de doperwten volgens de verpakking. Prak alle
ingrediënten samen met 2 eetlepels kwark. Mix nu alles
tot een romig beslag en voeg naar behoefte de laatste
eetlepel kwark toe tot de juiste consistentie.
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Bereidingswijze:
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- Zout en peper naar smaak
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- Handje verse munt

aak

- Kleine teen knoflook
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VRAGENSPEL DOPERWTEN:
• Hoe groeien doperwtjes?
• Hoe groot wordt een doperwtenplant?
• Hoeveel erwtjes groeien er in een peul?

DE MOESTUIN: BLADGGROENTE

Mensen eten verschillende onderdelen van planten: wortels, stelen,
zaden, bollen en knollen. We noemen dat ‘groente’. Vruchten van
planten noemen we ‘fruit’. Planten waarvan we vooral het blad eten
noemen we bladgroente. Voorbeelden hiervan zijn: sla, spinazie,
andijvie, boerenkool, paksoi en witlof.
Mensen hebben iedere dag groente nodig! Groente bevatten veel gezonde voedingstoffen.

BLADGEWASSEN ONDERZOEKEN
1. Bladgroente-onderzoek. We halen een krop sla of kool uit
de moestuin. We proberen de gehele plant uit de grond te
halen. Welke onderdelen van de plant zie je?

die je niet rauw eet? Wat doen mensen daarmee om te
kunnen eten?
3. Slasushi maken. We nemen een krop sla. De losse bladen
worden gewassen. Vervolgens wordt ieder blaadje opgerold
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proeven we een stukje van het blad. Zijn er ook bladgroente

jn

de bladeren allemaal even groot zijn? Na het pellen en tellen

zi

kind een schatting hoeveel bladeren de krop heeft. Zouden

?

2. We gaan de krop sla ‘pellen’. Van te voren doet ieder
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met een vulling van fijn gesneden groente en/of kruiden
(denk bijvoorbeeld aan: tomaten, advocado, tuinkers, ui,
augurk).
4. Salade-parade. Op tafel liggen enkele verschillende
soorten sla (of andere rauw te eten bladgroente). Met de
kinderen onderzoeken we de verschillen in kleur, vorm,
grootte en smaak. Vervolgens maakt ieder kind een kleine
mini salade van verschillende bladeren. Voor de smaak kan
tomaat of ui worden toegevoegd.

VRAGENSPEL BLADGEWASSEN:
• Kun je bij de volgende groente zeggen welk
onderdeel van de plant we eigenlijk eten? (zo
mogelijk de verschillende soorten op tafel leggen)
Winterpeen, witte kool, aardappel, sperzieboon, ui.
• In de moestuin zijn er ook dieren die van veel
bladgroentes houden. Welke dieren denk je?
• Bladgroente kunnen niet het hele jaar buiten
groeien in de moestuin. Wat hebben mensen
bedacht om toch het hele jaar bladgroente te
kunnen eten? (Denk aan: teelt in kassen, uit het
buitenland halen, invriezen, inmaken)

DE MOESTUIN: KRUIDEN

Planten waarvan de bladeren, stengels, bloemen, zaden, wortels
of knollen een sterke geur en smaak hebben noemen we kruiden.
Mensen gebruiken deze kruidenplanten om gerechten extra smaak
te geven. Voorbeelden zijn: knoflook, bieslook, basilicum, tijm,
peterselie en selderij.
Niet alle kruiden kunnen in Nederland groeien. Kruiden als peper of
kruidnagel groeien vooral in tropische landen.
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KRUIDEN (ONDER)ZOEKEN
1. Op tafel liggen verschillende soorten kruiden (bij
voorkeur uit de moestuin geplukt).
•

Per plantje wordt gekeken hoe veel blaadjes er zijn,
hoe lang de steel is, welke kleur(en) de plant heeft,
enz.

•

Van iedere plant wordt een blaadje geplukt en tussen

•

Laten we ook eens een paar blaadjes proeven? Welk
kruid smaakt het lekkerst?
De blaadjes worden ook qua vorm vergeleken.

•

Mocht er bijvoorbeeld knoflook in de tuin staan, dan
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Vind je de geur lekker? Herken je de geur?
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•

da

de vingers gewreven. Wat ruik je?

kun je ter plekke ontdekken dat de geur/smaak in
sommige planten niet in het blad zit, maar in de knol.
2. Ruiken met een blinddoek om. Er worden een aantal
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kruiden geplukt. Om de beurt krijgen de kinderen een
blinddoek om. Kunnen ze zonder te kunnen zien de kruiden
herkennen aan hun geur (en/of smaak)?
3. Eten met kruiden.
•

Kruidenboter maken (slagroom schudden tot boter,
mengen met bieslook e.d.).

•

Toast met kaas en kruiden (kruiden fijn knippen,
mengen en eten op een toastje).

•

VRAGENSPEL KRUIDEN:
•

Kruiden als basilicum mengen door brooddeeg bij het
bakken van broodjes.

Welke kruiden ken je? Denk ook aan de kruiden die je thuis in
een potje hebt staan.

•

Welke kruiden vind je lekker? Welke niet?

•

Wat kun je met kruiden?

•

Hoe groeien kruiden? Kun je een voorbeeld geven?

DE MOESTUIN: COMPOST

Om de grond in de moestuin goed en luchtig te
houden, doen we er twee keer per jaar compost
bij. Compost bevat ook voeding (eten) voor de
planten in de moestuin.
Met compost blijven de moestuinplanten en groenten goed
groeien. Planten in compostgrond groeien en bloeien beter
en hebben dan bijvoorbeeld geen kunstmest nodig. Ze
krijgen immers steeds de juiste hoeveelheid water, lucht en
voedingsstoffen. Zelf compost maken is trouwens heel makkelijk.

COMPOSTSPEL
deze

Verzamelen van materialen waarmee je compost zou kunnen
maken!
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EEN GOEDE BASIS VOOR COMPOST:
•

onkruid
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brandnetels
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gazongras
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‘Voed’ compost met:
koffiedrab

•

fruit- en groenteafval

•

(kalk zorgt voor minder zuur compost)

•

snoeisel van de heg

•

oude planten, ook de vijverplanten

n

ke

•

ra

ze

nd

sne

l co m post

Doe er soms bij:
•

bladeren

•

zaagsel

•

erg taai en vezelig snoeisel

VRAGENSPEL COMPOST
•

Wat gebeurt er als je blaadjes, takjes en ander groen
materiaal een tijd lang op een berg laat liggen?

Doe er nooit bij:
•

vet en spijsolie

•

uitwerpselen en urine van de kat en de hond

•

vlees- en visafval

•

We vinden ook dingen, materialen die echt niet op de
composthoop kunnen. Welke dingen zijn dat?

•

Bodembeestjes en kriebelbeestjes helpen mee om goede
compost te maken. Kun je er een paar opnoemen?

DE MOESTUIN: BOLLEN & KNOLLEN

Naast het zaaien van zaden kun je in de moestuin ook bollen en
knollen poten. Een voorbeeld van een bol is de ui en een voorbeeld
van een knol is een aardappel.
Een bol heeft een soort van bladeren (rokken) waar zij voedsel in opslaat. In het voorjaar
gaat de bol uitlopen en komt er 1 stengel boven de grond. Die stengel gaat groeien en
bloeien. Een bol heeft een ook schil, die de bol tegen ziektes beschermt.
Een knol bestaat uit één geheel en is omgeven door een harde pel of schil. Uit de aardappel
komen meerdere sprieten. Als je naar oude aardappelen kijkt zie je dat er witte stengels
uitgekomen zijn. Dat zijn uitlopers. Eigenlijk willen die gaan groeien! Als de aardappel in de
grond zit, gaan die uitlopers groeien en daar groeien weer nieuwe aardappels aan. Ook groeit
er boven de grond een plant, die ook gaat bloeien. Aan 1 aardappelplant groeien wel 10
nieuwe aardappelen.

BOLLEN & KNOLLEN ONDERZOEKEN
1. Uien-onderzoek. Ieder kind krijg een ui (een bol) en gaat
de ui pellen: de schil eraf, en dan rok voor rok eraf pellen
tot ze de kern van de ui over hebben. Ze krijgen daarbij de

uien (bollen)

volgende vragen (kan ook na afloop):
•

Hoeveel rokken heeft de ui?

•

Hoe ruikt de ui?

•

Hoe smaakt de ui?

•

Hoe zwaar is de ui denk je? Hoeveel gram?

•

Waar gebruik je ui voor?

2. Bloembollen planten. Korte uitleg van wat de bovenkant
en onderkant van een bol is en hoe deze de grond in moet.
Kinderen planten de bolletjes.
3. Aardappels poten. Aardappels in de grond stoppen.
4. Chips maken van aardappels. Met een dunschiller dunne
aardappelschijfjes maken, goed droog deppen en die
afbakken in zonnebloemolie. Dit afbakken doet een
begeleider. Daarna bijvoorbeeld paprika-kruiden erop of een
beetje zout/peper.
5. Kubussen bouwen. Een aardappel in kleine blokjes

aardappelen (knollen)

snijden en met sateprikkers kubussen bouwen of andere
bouwwerken.

VRAGENSPEL BOLLEN & KNOLLEN
•

Welke bloemen zijn een bol? Weet je namen?

•

Wat kun je vertellen over een ui?

•

Wat kun je vertellen over een aardappel?

RECEPT: TOMATENSALSA

Lekker met
nacho’s!

1. Snij 400 gram tomaten en
een ui in blokjes, ...

6. Doe alle ingrediënten
in een kom en roer door
elkaar.
2. ... snij een rode
peper (zonder zaadjes)
fijn,

3. ... pers een
teentje knoflook,

5. ... hak een handje
verse koriander grof.

4. ... pers een
limoen uit en ...

RECEPT: SPINAZIESHAKE

1. Was 4 handjes spinazie
en mix dit met een

...of gebruik snijbiet
i.p.v. spinazie!

staafmixer samen met ...

2. ... 1 rijpe banaan,

4. ... 200ml appelsap.
3. ... 1 tl citroensap en ...

RECEPT: KOMKOMMERSALADE

Lekker bij
nasi!

1. Schaaf 2 komkommers
in plakjes en doe ze in een
kom samen met ...

6. Zet de kom afgedekt
in de koelkast en laat dit
10 minuten marineren.
Hoe langer je laat
marineren, hoe
lekkerder.
2. ... 2 el
citroensap,

5. ... zout & peper
naar smaak.
4. ... 2el water
en ...
3. ... 3 el olijfolie

RECEPT: WORTELSOEP
148,5

Lekker met
nacho’s!

1. Snij 400 gram tomaten en
een ui in blokjes, ...

6. Doe alle ingrediënten
in een kom en roer door
elkaar.
2. ... snij een rode
peper (zonder zaadjes)
fijn,

3. ... pers een
teentje knoflook,

5. ... hak een handje
verse koriander grof.

4. ... pers een
limoen uit en ...

RECEPT: AARDAPPELSALADE

1. Maak 400 gram
sperziebonen
schoon en breek ze
in stukken.

... ook lekker met
peultjes of doperwten!
6. Meng de dressing door de
aardappelen en voeg de gepelde
eieren en een handje rucola toe.

2. Was
400 gram
aardappelen en
snijd ze in even
grote stukken.
3. Kook de
sperziebonen, de
aardappelen en 2
eieren 10 minuten.

5. Klop een dressing van
de bieslook,
1 eetlepel azijn,
1 eetlepel water,
1 theelepel mosterd en
1 eetlepel olijfolie.

4. Hak 40 gram
walnoten grof en knip
10 sprieten bieslook
klein.

RECEPT: BOERENKOOLPESTO

1. Pureer 250 gr.
boerenkool met ...

2. ... 1 bosje
peterselie,

Lekker met
pasta!

6. ... 75 gr
Parmezaanse
kaas.
5. ... citroenrasp & -sap
van 1 citroen en ...

3. ... 1 teentje
knoflook,
4. ... 75 gr. geroosterde
pompomoenpitten,

IN DE BODEM & BODEMBEESTEN

We staan er iedere dag op en lopen er over: de
bodem. Regelmatig vallen er bladeren en takjes
op de bodem /de grond. Maar wie ruimt dat op?
Als je in de bodem kruipt, kom je heel veel verschillende
beestjes tegen. Torretjes, wormen, pissebedden, oorwurmen,
duizendpoten, wormen, schimmels en bacteriën. En allemaal
leven ze met elkaar en van elkaar. De een eet de ander op en
samen ruimen ze al die blaadjes en takjes op die op de grond
liggen. Ze poepen alles weer uit en al die poep is weer eten voor
de planten en bomen. Die groeien daar goed van en worden er
groot en sterk van. De beestjes in de grond zijn gewoon ware
superdieren!

BODEMBEESTJES (ONDER)ZOEKEN
1. Laten zien van verschillende bodembeesten.
2. Kinderen zelf bodembeesten laten zoeken op de
grond, bekijken en zelf een naam laten geven. Later de
juiste naam laten opzoeken op een zoekkaart.
3. Composthoop bouwen waar deze bodembeestjes
(toverdiertjes) hun werk goed kunnen doen.
4. Bouw je eigen bodembeest met verschillende materialen
of met bricks.

duizendpoot

regenworm

5. Bodembeestenhuis bouwen in een terrarium, aquarium
(bovenkant afdekken en kleine luchtgaatjes). Voor in de
klas.

pissebed

lieveheersbeestje

kruisspin

VRAGENSPEL BODEMBEESTJES
•

Waarom zijn veel mensen ‘bang’ voor deze beestjes?

•

Kun je wat beestjes noemen die in of op de bodem leven?

BODEMBEEST: DE REGENWORM

Een regenworm bestaat uit delen; segmenten genoemd. Elk segment
heeft aan de onderkant vier haren, waarmee de worm zich kan
voortduwen. Oudere wormen zijn groter dan jongere. Als ze ouder
worden krijgen ze meer segmenten (zichtbaar als ringen). Ze kunnen
wel zes jaar worden.
Na een regenbui verschijnen de wormen boven de grond, vandaar de naam ‘regenworm’. Als
zijn gang volloopt met water kan de regenworm verdrinken!
Ook als de grond trilt, komen de wormen boven. Door met alle leerlingen tegelijk te
‘trappelen’, kunnen de wormen gevangen worden.

REGENWORMEN (ONDER)ZOEKEN
1. Regenwormen zoeken, meten en wegen.
2. Wormenhotel maken, voor in de klas met lagen grond,
zand, aarde. Wel afdekken omdat wormen van donker

durf

houden!
3. Kleiwormen maken, Rol van klei wormen en maak daarop
de segmenten die een worm heeft. Leg ze op een tegeltje

jij

en laat het drogen.
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WIST JE DAT...
•

een regenworm niet kan zien?

•

een regenworm zowel een mannetje als een vrouwtje is, het

or
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VRAGENSPEL REGENWORM

maakt niet uit wie hij / zij tegenkomt om te paren.

•

Wat voor kleuren heeft een worm?

•

op een vierkante meter soms wel 500 regenwormen leven?!

•

Is zijn huid hard?

•

wormen plantenresten en ander afval eten? Regelmatig trekken

•

Wat eet de worm, denk je?

ze hele stukken plant de grond in. De worm heeft van voor tot

•

Loopt een worm snel?

achter een darm. De verteerde plantenresten poepen ze met

•

Wat voor vriendjes heeft een worm, denk je?

zand weer uit. Die wormenpoep is goed voor de bodem.

•

Welke worm is de jongste? Welke worm is de oudste? Waarom

•

Wormen moeten oppassen voor egels, merels, zanglijsters en
andere vogels.

denk je dat?
•

Welke worm vind jij het mooist?

?

BODEMBEEST: DE PISSEBED

De pissebed is een grijsachtig diertje van ongeveer 2 centimeter
lang en een halve centimeter breed. Hij heeft een ovaal, kreeftachtig
lichaam. Het is dus geen insect! Op zijn rug zitten grijze, harde platen
(schild of pantser), die over elkaar heen schuiven. Aan zijn kop
heeft hij twee voelsprieten. Hij loopt op zeven paar poten. Zowel de
voelsprieten als de poten zijn de meest kwetsbare delen. De kieuwen,
waardoor de pissebed ademt, zitten op de achterpoten.
De pissebed is een nachtdier dat leeft in groepen, die je kunt vinden op donkere, vochtige
plaatsen. Het liefst tussen rottend hout. Een pissebed eet ook organisch afval zoals vergane
plantendelen. Overdag rust de pissebed uit. De spin is de grootste vijand van de pissebed.

PISSEBEDDEN (ONDER)ZOEKEN
1. Pissebedden zoeken, in een loeppotje verzamelen en
bekijken.
2. Pissebeddenhotel bouwen in een vochtige bak met
organisch afval (dode bladeren) en plekjes om te schuilen,
onder te zitten. Van klei kunnen kinderen pissebeddenkamers maken (bolletjes klei stapelen met ruimte ertussen

we

waar de pissebedden in kunnen ‘logeren’).

et

3. Je eigen pissebed uitkrassen (wasco op een wit blad
en dan met een prikpen krassen) met in een loeppotje

ji

een eigen gevangen pissebed als voorbeeld en om te

j
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bestuderen.

WIST JE DAT...
•

pissebedden al in de prehistorie leefden?

•

een pissebed kan ongeveer een jaar oud worden, mits hij een
goede schuilplaats vindt om te overwinteren.

•

de eitjes van een pissebed bijna niet met het blote oog te zien
zijn?

•

volwassen pissebedden groeien door hun harnas te verliezen.
Dit vindt ongeveer eens per vier weken plaats: eerst valt het
achterste deel eraf, ongeveer twaalf uur later het voorste deel.
Ze eten het afgevallen harnas op om de kalk weer te gebruiken
voor hun nieuwe jasje.
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VRAGENSPEL PISSEBED
•

Wat voor kleuren heeft een pissebed?

•

Hoeveel voelsprieten heeft een pissebed?

•

Is zijn huid hard?

•

Wat eet een pissebed, denk je?

•

Loopt een pissebed snel?

•

Wat voor vriendjes heeft een pissebed, denk je?

•

Welke pissebed is de jongste? Welke pissebed is de oudste?
Waarom denk je dat?

•

Welke pissebed vind jij het mooist?

?

FOSSIELEN & BODEMSCHATTEN

In de bodem vind je resten, afdrukken of sporen van planten of dieren
die 10.000 jaar geleden hebben geleefd. Die noemen we fossielen.
Ooit waren het levende ‘dingen’, zijn dood gegaan, in de bodem
terecht gekomen en goed bewaard gebleven. Ze zijn goed bewaard
gebleven omdat de resten na het afsterven vrij snel bedekt zijn onder
zand, modder of klei.
Daarnaast vind je ook stenen, mineralen, edelstenen en kristallen in de bodem. Die ontstaan
op verschillende manieren. De een is nog mooier dan de andere. Er bestaan ongeveer 4000
mineralen op aarde. Ze hebben vaak hele bijzondere, moeilijke namen zoals Amazoniet,
Serendibiet, Aardbeienkwarts. Sommigen komen heel weinig voor of zijn heel mooi en zijn
daardoor veel geld waard en echte bodemschatten. Een voorbeeld is diamant.

FOSSIELEN & BODEMSCHATTEN
(ONDER)ZOEKEN
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1. Fossielen delven uit mergelblokken. De fossielen
bekijken, de naam opzoeken (zoekkaart fossielen)
of zelf een naam geven en in een doosje doen
(micromountdoosje).
2. Gipsafdrukken maken van bestaande fossielen,
schelpen. In een bakje zand een fossiel drukken, eruit
halen en dan vullen met gips. Laten drogen en vervolgens
borstelen met een tandenborstel.
3. Afdrukken maken van bladeren. Bladeren in een laagje
klei ‘drukken’, lostrekken en dan afgieten met gips.
4. Mineralen uithakken uit blokjes gemaakt van zand en
gips. Op een zoekkaart kijken wat de namen mogelijk zijn
van de mineralen.
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VRAGENSPEL FOSSIELEN
•

Hoe groot kunnen fossielen ‘worden’?

•

Heb je wel eens mooie stenen in de bodem gevonden en hoe
zagen die eruit?

•

Hoe denk je dat zo’n mooie steen/mineraal ‘groeit’?

IN DE LUCHT & LUCHTBEESTEN

In de lucht vliegen, zweven en wonen heel veel
beesten. Er is druk vliegverkeer. Vogels hebben
vleugels om mee te vliegen en zijn zo gebouwd
dat alles van hun lichaam heel licht is. Zo zijn
hun botjes hol. Dat scheelt weer wat grammen!
Insecten zijn echte kunstenaars in de lucht. Hun vleugels zijn heel
flexibel. Een libelle kan het snelste vliegen van de insecten en wel
tot 50km per uur. (Laten zien van een opgezette vogel, opgezette
insecten en vlinders). Een insect heeft altijd 6 poten.
Vlinders zijn ook insecten, maar vliegen wel weer anders dan
bijvoorbeeld een hommel of een vlieg. Vlinders beginnen als rups,
verpoppen zich in een cocon en komen er uit als vlinder.

DE LUCHT IN
1. Bouw je eigen luchtbeest. Met divers restmateriaal
(SCRAP) gaan kinderen aan de slag om een luchtbeest te
bouwen. Wanneer die af is, geven ze hun luchtbeest een

paren

eigen naam.
2. Simpele vliegers bouwen en laten vliegen.

vlinders

3. Raketten maken en op verschillende manier lanceren:
bruistabletten, azijn en bakpoeder, water en lucht.
4. Koolwitjes in de klas. Pakketjes met koolwitjes kopen en
in glazen bakken koolwitjes kweken in de klas. Kinderen
zien dan het hele proces van eitjes, rups, cocon en dan
uiteindelijk een vlinder.

eitjes
leggen

poppen

rupsen

eitjes

VRAGENSPEL LUCHTBEESTEN
•

Hoe kan een mens vliegen?

•

Welke vogels ken je?

•

Welke insecten ken je?

•

Wat voor kleuren hebben vlinders?

•

Hoe zou je iets kunnen laten vliegen?

LUCHTBEEST: DE MEREL

Merels komen veel voor in ons land. Het
mannetje is zwart met een oranjegele snavel
en donkerbruine poten. Om het oog zit een
geel ringetje. Dat is net een geel brilletje. Het
vrouwtje is bruin.
De merel eet graag regenwormen. Hij staat vaak op een
grasveldje wormen uit de grond te trekken. Als hij ze niet meteen
opeet, gebruikt hij ze als voedsel voor zijn jongen. De merel eet
ook insecten, bessen, fruit en brood.
’s Morgens en ’s avonds zingt de merel om soortgenoten te laten
weten wat zijn territorium is. Binnen dat territorium vinden hij
en zijn vrouwtje al het benodigde voedsel voor zichzelf en hun
(toekomstige) jongen.

MERELS (ONDER)ZOEKEN
te
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1. Kan jij een merel spotten? Is het een mannetje of een
vrouwtje?
2. Nestje bouwen voor de merels. Met vrij vochtige klei en

er

me

denkt dat het lekker is om in een nestje te hebben.

ng

krijgt. Daarna nog zelf aanvullen met materialen waarvan je

s li

gras en daarna in een zeef ‘duwen’ zodat het een bolle vorm

3. Pindaslingers maken. In doppinda’s een gaatje prikken,

s

ak

m

rijgen aan een ijzerdraad en zo een pindaslinger maken.

e

de merel zelf! Kinderen maken een plak van klei en hooi/

4. Voederbollen maken. Met frituurvet en zaden een bol
maken. Kleine stukjes vet kneden en zacht maken en daar

kj

merels. Dat kunnen wij mensen helemaal niet zo goed als

pi n da

hooi, grassprieten bouwen de kinderen een nestje voor de

en

de zaden doorheen kneden en zo een bol ter grootte van

ga

at

een tennisbal maken.
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VRAGENSPEL MEREL
•

Hoeveel voelsprieten heeft een merel? Hoeveel poten,
vleugels?

•

Is zijn huid hard? Hoe denk je dat die aanvoelt?

•

Wat eet de merel, denk je?

•

Loopt een merel snel?

•

Wat voor vriendjes heeft de merel, denk je?

•

Hoe oud is de merel op de foto, denk je?

•

Vind je merels mooi?

n

LUCHTBEEST: UILEN & BRAAKBALLEN

Uilen jagen vooral op verschillende soorten
muizen. Daarnaast kunnen ze ook andere kleine
knaagdieren en konijnen, kleine vogels, kikkers,
insecten en wormen eten. Iedere soort uil heeft
een eigen ‘menu’. Uilen jagen vooral in de nacht.
Wanneer het donker wordt, beginnen ze met
jagen. Overdag zie je bijna geen uilen. Uilen
laten sporen achter in de vorm van braakballen.
Uilen kunnen de botten, haren, veren e.d. van hun prooien
niet verteren. Een paar uur na het eten spugen (braken) ze de
onverteerbare delen weer uit. Deze bal of klont noemen we een
braakbal of uilenbal. Braakballen ‘verklappen’ waar uilen leven. De
plek waar je de braakbal vindt, is vaak ook de plek van zijn nest
en kun je achterhalen wat de uil gegeten heeft. Aan de vorm van
de braakbal kun je zien van welke soort uil de braakbal afkomstig
is.

UILEN & BRAAKBALLEN ONDERZOEK
1. Braakballen uitpluizen. Met een preparatiesetje pluizen
we braakballen uit. De botjes vergelijken we met de
afbeeldingen op de zoekkaart. Kunnen we er achter komen

n muis?

was het misschien ee

welke dieren zijn opgegeten? Kunnen we ook achterhalen
van welke uil ze zijn?
2. Ogentest. Uilen kunnen ver kijken. Hoe ver kunnen de
kinderen kijken? Dit kan simpel getest worden met letters,
cirkels e.d. op een blaadje. Kun je achter iemand staan
zonder dat hij je ziet zonder zijn nek te draaien?
3. Jacht-ren-spel. (estafettevorm) Om de beurt rennen de
kinderen van de ene naar de andere kant van het veld.
Halverwege ligt een ‘prooi’. De kinderen proberen de prooi
te pakken zonder te stoppen met rennen. Wie is het snelst
aan de overkant, uiteraard met de prooi in ‘je klauwen’.
4. Tikspel. Alle kinderen krijgen een lintje en stoppen dit aan
de achterkant tussen hun riem/broekrand. Eén kind is de
uil. Dit kind probeert de “staart” te pikken. Er kunnen twee
varianten zijn:
•

•

2. of bij het pikken van de staart verandert de rol: kind

Heb je wel eens een uil gezien? Waarom zie je in de natuur
weinig uilen (overdag)?

•

Heb je wel eens een uil in de dierentuin gezien? Wat eten
uilen daar vooral? (eendagskuikens)

•

Uilen kunnen bij het jagen een krijsend geluid maken. Heb je
’s avonds of ’s nachts wel eens een vogel horen krijsen? Dat

1. de uil probeert zo veel mogelijk staarten te
verzamelen;

•

VRAGENSPEL UILEN

zou zo maar een uil kunnen zijn.
•

Uilen zijn vogels. Welke kenmerken en eigenschappen hebben
alle vogels? (eieren leggen, veren, holle en lichte botten,

zonder staart wordt uil, kind met staart muis.

snavel, 2 poten, de meeste vogels kunnen vliegen)
•

Kun je een uil beschrijven? Wat is er aan een uil anders dan
aan een andere vogel?

•

Uilen worden door de mens al eeuwenlang gezien als symbool
van de wijsheid. Hoe zou dat komen? (uitdrukking gezicht,
mysterieus dier doordat hij ’s nachts jaagt)

DE SLOOT & WATERBEESTEN

In Nederland vind je in bijna iedere buurt wel
een sloot. Sloten worden gebruikt om (regen)
water op te vangen en af te voeren.
In en rondom de sloot vind je verschillende waterbeestjes. Dit zijn
veelal andere dieren dan dat je in een tuin of park met struiken
en bomen vindt. Door slootonderzoek te doen komen we er achter
welke diertjes er in de sloot leven.

1. Dieren vangen met een schepnet. Met een schepnet

w

vangen we slootdiertjes. De vangst doen we in grote
emmers. Vervolgens gebruiken we een witte platte bak

pn
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?

SLOOTDIEREN (ONDER)ZOEKEN
el

(en lepels, loeppotjes en vergrootglazen) om de dieren te

ke

onderzoeken. Met een zoekkaart kunnen we namen van de
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dieren opzoeken. Welke dieren hebben we gevangen? Zijn
er van alle dieren even veel?
2. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kunnen
onderwerpen als voedselpiramide, vervuiling e.d. aan de
orde komen.
3. Door het scheppen van dieren meerdere keren in het jaar

VRAGENSPEL WATERDIEREN
•

Welke dieren ken je die in de sloot leven?

•

Heb je wel eens met een net of hengel gevist? Wat heb je

te doen, kun je verschillen zien. Hierbij komen vragen

gevangen?

aan de orde als: ‘Waarom vinden we in het voorjaar veel

•

Wat eten slootdieren?

kikkervisjes en in de herfst niet meer?’

•

Wist je dat er dieren zijn die in de sloot worden geboren,

4. Veel insecten worden in de sloot geboren. Zij groeien

daar opgroeien en vervolgens veranderen (metamorfose) om

daar op om vervolgens te veranderen en uit te vliegen.

op het land verder te leven? Kun je hier een voorbeeld van

Voorbeelden hiervan zijn muggen en libellen.

noemen?
•

Er zijn ook dieren die bij en/of op het water leven. Kun je daar
een voorbeeld van geven?

•

In en rond de sloot leven veel watervogels. Welke watervogels
ken je? (eend, meerkoet, zwaan)

•

Watervogels hebben andere eigenschappen dan bosvogels.
Kun je een paar verschillen noemen? (zwemvliezen,
slobbersnavel, ander borstbeen om te kunnen eten onder
water).

•

Er zijn ook vogels die bij de sloot jagen, maar daar niet wonen
en/of hun nest hebben. Denk bijvoorbeeld aan de reiger.

WATERBEEST: DE KIKKER

In en bij de sloot leven naast vissen, insecten
en vogels nog een bijzondere groep dieren:
amfibieën. Kikkers, padden en salamanders
horen bij deze groep.
Kikkers worden in de sloot geboren. Het begint met de eitjes:
kikkerdril. Als kikkervisje ademen ze met kieuwen onder water.
Na de metamorfose (gedaante verwisseling) hebben ze longen en
moeten ze boven water ademen. Kikkers blijven altijd in de buurt
van water. Kom je een dier tegen ‘op straat’ die op een kikker
lijkt? Dan is het meestal een pad.
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KIKKERS (ONDER)ZOEKEN
kikke

1. Het onderzoeken en bestuderen van kikkers kan op 2

rvisje

manieren. Je kan de kikker observeren (bespieden) terwijl
het dier in/bij de sloot leeft. Hier kan een verrekijker handig

s

zijn. Je kunt hem ook proberen te vangen en tijdelijk in een
doorzichtige bak met deksel of emmer met hoge rand doen.
Probeer de kikker zo min mogelijk met je handen aan te
raken. Kikkers hebben een kwetsbare, dunne huid.
•

Zijn er verschillen tussen de voor- en achter poten?

•

Hoe noem je de vliezen tussen de tenen?

•

Welke kleur(en) heeft de kikker? Kun je zijn ogen zien?

kk

Bekijk de kikker goed. Valt je iets op aan de poten?

ki

•

•

er

Hoe zien die er uit?
Mannetjes kikkers maken een kwakend geluid. Kun jij
dat ook?
•

Waarmee maakt de kikker dit geluid? (kwaakblaas).
Waarom kwaken mannetjes?

•

Volwassen kikkers ademen met longen (zoals mensen).

VRAGENSPEL KIKKERS
•

Kun je de kikker zien adem `halen?
2. Doen! Kikkers kunnen ver springen. Wie maakt de verste

Kikkers zijn amfibieën. Deze dieren maken in hun leven een
opvallende verandering door.

•

kikkersprong?

Kun je deze metamorfose beschrijven? (ei-kikkervisje/larveontwikkeling pootjes en longen, kikker).

•

Ken je nog meer amfibieën?

•

Zijn kikkers warm- of koudbloedig?

•

Hoe worden de eitjes van kikkers ook wel genoemd?

•

Wat eten kikkers?

•

Wat zijn de vijanden van kikkers?

•

De kleur van de kikker zorgt ervoor dat het dier niet opvalt.
Hoe noem je zo’n ‘verstopkleur’?

KRIEBELBEESTEN

Om je heen leven misschien wel honderden
beestjes. Veel beestjes zie je niet meteen. Maar
als je zoekt tussen de struiken en onder stenen
ontdek je ze vanzelf. Veel mensen krijgen ‘de
kriebels’ van deze beestjes, maar dat is eigenlijk
niet nodig. Sterker nog, deze kleine diertjes zijn
belangrijk voor het natuurlijk evenwicht in de
buurt en zijn ongevaarlijk voor mensen.
Veel kriebelbeestjes zijn belangrijk voor het bestuiven van
bloemen, opruimen van dode dieren en afval, het los houden
van de bodem e.d. Veel van deze beestjes worden ook gegeten
door elkaar en andere dieren. Zo vangt een spin met zijn web
vliegende insecten en eet ze op. Maar de spin moet zelf ook
oppassen om niet opgegeten te worden door bijvoorbeeld vogels.

KRIEBELBEESTEN (ONDER)ZOEKEN
1. Op zoek naar kriebelbeestjes. Zoek daarvoor tussen
de struiken en bosjes en til daarbij ook eens een tegel of

el
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boomstam op. Probeer wat beestjes te vangen en in een
loeppotje te doen. Leg het vangdoek onder de struik en
schud aan de takken. Vallen er beestjes op het doek? Let
op: maak goede afspraken over beestjes die geel/zwart
gestreept zijn. Deze beestjes vangen we niet met blote
handen!
Zijn er beestjes waarvan je er heel veel ziet? Zijn er

ee

•

ook (bijzondere) beestjes die je niet veel ziet?

s

n

•

Met de zoekkaart kun je de naam van het beestje
opzoeken.

•

Door deze activiteit vaker in het jaar te doen kunnen
er verschillen per seizoen worden gevonden.

•
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De zoekactiviteit kan ook worden uitgebreid met het
zoeken naar de verschillende stadia van insecten.
Bijvoorbeeld we gaan op zoek naar eitjes. Deze
uitbreiding is vooral logisch op het moment dat je

VRAGENSPEL KRIEBELBEESTEN

bijvoorbeeld de larve van het lieveheersbeestje

•

Waarom zijn veel mensen ‘bang’ voor deze beestjes?

vindt. Ter illustratie kan er gebruik gemaakt worden

•

Kun je wat beestjes noemen die rondvliegen, tussen de

van kunststof modellen om zo de verschillende
levensstadia te laten zien.

struiken wonen en/of op de bodem leven?
•

Kriebelbeestjes kun je verdelen in groepen. Kun je wat van
deze groepen noemen? (insecten, spinnen, slakken, wormen,
kreeftachtigen)

•

Insecten veranderen tijdens hun leven van vorm (ei, larve,
metamorfose, volwassen dier). Bij welk beestje is dat voor
veel mensen het duidelijkst? (ei-rups-cocon-vlinder)

t

SLAKKEN: SLIJMBEESTEN

Tussen de struiken vind je vaak slakken. Slakken
mét en zonder huis, oftewel huisjesslakken en
naaktslakken. Een naaktslak is zijn huis niet
kwijt! Het is een andere soort. Slakken zijn de
enige weekdieren die ook op het land leven, de
meeste weekdieren (zoals schelpen) leven in het
water.
Slakken eten voornamelijk planten(resten), maar ze eten ook
dode dieren en paddenstoelen. Slakken zijn belangrijke opruimers
in de natuur. Slakken zijn hermafrodiet, wat wil zeggen dat ze
zowel man als vrouw zijn.

SLAKKEN (ONDER)ZOEKEN
1. Slakken zoeken. Proberen er zoveel mogelijk te
verzamelen. De slakken worden verzameld in een emmer.
Pas op dat ze er niet meteen uit kruipen.
2. Wie vindt de meeste slakken? Wie vindt de grootste of
de kleinste slak? De gevonden slakken worden met elkaar
vergeleken. Hebben ze allemaal dezelfde kleur, hebben de
huisje dezelfde vorm? Met de zoekkaart wordt geprobeerd
de namen van de slakken te vinden.

naaktslak

3. Slakkenonderzoek. Er worden wat slakken verzameld.
•

huisjesslak

Wie durft er een slak op zijn hand te houden? Voelt de
slak warm of koud? Hier kan kort gesproken worden
over warm- en koudbloedige dieren. Wat zie je aan
zijn kop? Wat valt je nog meer op aan zijn lijf (huisje,
slijm, glanzend)? Waar het lijf van de slak overgaat in
het huisje kun je zijn ademopening zien.

•

We zetten een slak op een plexiglasplaatje. We
wachten even tot de slak beweegt. Wat zou er
gebeuren als we het plaatje ondersteboven houden?
Hoe kan het dat de slak niet valt? Aan de onderkant
kun je zien hoe de slak voortbeweegt. Het deel waar
de slak mee beweegt noemen we de voet.

•

Laat de slak een spoor achter? Hoe noemen we dat?
Waarom maakt de slak slijm aan?

4. Slakkenrace. Maak een kleine renbaan voor slakken. Dit
kan een plank zijn of een stuk van een tafel. Het parcours
is zo’n 30 tot 50 cm lang. Alle kinderen zoeken een slak en
zetten deze in de renbaan. Welke slak is het snelst?

VRAGENSPEL SLAKKEN
•

Heb je wel eens slakken gezien of gevonden? Waar was dat?

•

Houden slakken van nat of droogte?

•

Wanneer zie je vooral slakken, in de lente en zomer of juist in
de winter?

•

Wie zijn de vijanden van de slak? Hoe beschermd een slak
zich tegen vijanden?

•

Waarom vinden sommige mensen slakken in hun tuin niet
prettig?

BOMEN EN HOUT

Bomen zijn bijzondere ‘dingen’ en hebben een
heel speciale functie in de natuur. Ze geven
ons lucht, water, voeding, verminderen fijnstof,
voorkomen dat (vruchtbare) grond wegspoelt en
koelen onze planeet de aarde.
Alle bomen hebben een stam en die stam is van hout. De
buitenkant van de boom heet de schors. De schors beschermt de
boom tegen uitdrogen, aanvallen van dieren en ziektes. Onder
de schors zit de bast en in de bast lopen een soort buisjes. Door
de buisjes wordt het voedsel over de hele boom verdeeld. Als
laatste hebben we het binnengedeelte, het cambium dat ieder
jaar een stukje groeit/dikker wordt, de jaarringen. Ieder jaar
komt er een jaarring bij. Daarna komt het spinthout met de
houtvaten. Hierdoor gaat water van de wortels naar de bladeren.
Het binnenste van de boom noemen we kernhout. Dat zorgt dat
de boom rechtop blijft staan.

BOMEN ONDERZOEKEN
1. Bladjacht. Op een a4 krijgen kinderen afbeeldingen
van blaadjes. Die blaadjes moeten ze gaan zoeken en

hazelaar

verzamelen. Daarna de naam van de boom erbij zoeken.
2. De schijf. Van een eikenstammetje zagen kinderen een
schijf. De schijf gaan zij vervolgens helemaal glad schuren

esdoorn

en als laatste in de olie zetten. Dan worden alle jaarringen
duidelijk. Kinderen tellen de jaarringen en bepalen welke
leeftijd hun schijf heeft.
3. Uit de boom vallen. In de herfst valt er van alles uit de
boom. Op een a4 krijgen kinderen allemaal ‘dingen’ die uit
de bomen vallen. Ze gaan die dingen verzamelen en daarna

paardenkastanje

de juiste boom er aan koppelen.

zomereik
spinthout
kernhout

merg

schors

bast

cambium

beuk

VRAGENSPEL BOMEN EN HOUT
•

Welke ‘onderdelen’ heeft een boom?

•

Welke bomen ken je?

•

Hoe oud wordt een boom?

•

Hoe oud zal de oudste boom op aarde zijn?

•

Wat kun je in een boom doen?

•

Welke beesten leven, spelen in een boom?

UIT DE BOOM

Zodra de herfst op komst is, vallen er steeds
meer dingen uit de boom. In de herfst worden de
dagen korter (de zon schijnt korter) en gaat de
temperatuur naar beneden.
Als je gaat zoeken onder bomen vind je van alles dat eerst in de
boom hing en nu onder de boom ligt. Natuurlijk vallen in de herfst
de bladeren van de boom maar je vindt ook zaden van de boom.

WAT VALT ER UIT DE BOOM?
1. Gevallen, gevonden en wat is het? In de weken
voorafgaand aan deze activiteit (zo in de periode dat de
kastanjes uit de boom vallen) verzamel je in het bos of
park kastanjes, helikopters (esdoorn), eikels, hazelnoten

beu

ken

jes”

en beukennootjes. Deze verspreiden over het terreintje en
kinderen krijgen een zoekkaart met daarop de afbeeldingen

‘helikoptert

noo

tjes

van welke dingen zij moeten zoeken. Ze verzamelen alle
dingen.
2. Kastanjebouw. Met kastanjes en cocktailprikkers dieren
bouwen.

njes

kasta

WIST JE DAT...
... bomen met hun wortels water opnemen en dit vervolgens

eikels

verdampen via de huidmondjes in de bladeren? In de herfst en

ten

elno

haz

winter wordt het voor de boom echter steeds moeilijker om water
op te nemen. De wortels kunnen bij lagere temperaturen minder
makkelijk water opnemen, daarnaast kan het water in de bodem
bevroren zijn. Als de boom gewoon door zou gaan met verdampen
alsof er niets aan de hand was, zou hij kunnen uitdrogen. Om
minder te verdampen moeten de bladeren er in de herfst dus af.

VRAGENSPEL UIT DE BOOM
•

Welke dingen ken je die uit de boomvallen?

•

Wat weet je van een kastanje?

•

Welke kleuren hebben blaadjes die van de boom vallen?

•

Blaadjes die op grond liggen, wat kun je daar mee?

•

Wat kun je van hazelnoten maken?

PADDENSTOELEN: DE STOFZUIGERS IN HET BOS

Wanneer het buiten natter wordt (en dat is vaak wanneer de herfst
op komst is), komen de paddenstoelen tevoorschijn. Ze schieten dan
letterlijk als paddenstoelen uit de grond.
Een paddenstoel is het vruchtlichaam van een schimmel. Meestal leeft die schimmel
onzichtbaar onder de grond of onder een boomschors. Het netwerk aan schimmeldraden
krijgt bovengrondse uitlopers waar paddenstoelen groeien.
Zonder bodemschimmels en zijn paddenstoelen zou het maar een rommeltje zijn in het bos.
Met hun schimmeldraden ruimen ze organisch materiaal op zoals bladeren, hout en dode
wormen. Paddenstoelen zijn een soort stofzuigers!
Meer dan 90% van de afbraak van de organische reststoffen gebeurt door schimmels. Zonder
hen zou een bos een grote berg afval zijn. Daarnaast leveren paddenstoelen voedingsstoffen
voor andere planten en bomen in het bos.

PADDENSTOELEN ONDERZOEKEN
1. Met een spiegeltje onder de hoed van paddenstoelen
kijken en bepalen of het een plaatjeszwam is, een
buisjeszwam of een buikzwam.
2. Plaatjes schieten. Met digi-camera’s vanuit verschillende
standpunten mooie plaatjes schieten van paddenstoelen.
3. Paddenstoelen meten. Gewapend met een lineaal
paddenstoelen opmeten en gegevens verzamelen.
4. Kweek je eigen paddenstoelen. Er zijn verschillende
kweekpakketten verkrijgbaar om je eigen paddenstoelen te
kweken.
5. Paddenstoelen proeven en eten. Met verschillende

plaatjeszwam

buisjeszwam

buikzwam

WIST JE DAT...

soorten paddenstoelen uit de winkel kleine gerechtjes
... een paddenstoel ook zaden heeft? Die zaden noemen we sporen.

maken.

Een paddenstoel kan die sporen op verschillende manieren bewaren:
in plaatjes, in buisjes en in ‘de buik’ (plaatjeszwam, buisjeszwam
en buikwam). Vaak zitten die onder de hoed.

hoed

ring
plaatjes
steel
zwamvlok
beurs

VRAGENSPEL PADDENSTOELEN
•

Welke kleuren hebben paddenstoelen?

•

Wie eet er wel eens paddenstoelen en weet je hoe die heten?

•

Kun je iedere paddenstoel eten?

•

Hoe voelt een paddenstoel?

•

Hoe groot wordt een paddenstoel?

