Het is lente #2
In de lente gaat alles groeien en bloeien. Zing je een liedje over een zaadje wat
uitgroeit tot een bloem, laat een zaadje ontkiemen of stempel bloemen met een
kurk.
Doelgroep: Boekstart

Wat ga je doen? Wil je samen met je kind een zaadje laten ontkiemen? Kijk
samen hoe Flip de beer zaadjes zaait of kijk een aflevering van het Zandkasteel over
groeien en bloeien op SchoolTV.

Het is ontzettend leuk om dat zelf te doen! Hiervoor kan je bv een gedroogde
pintoboon of een erwt gebruiken, te koop bij de supermarkt, maar het zouden
natuurlijk ook bloemenzaadjes kunnen zijn. Open een diepvrieszakje met zipsluiting
en doe hier een vochtig watje in. Plaats de boon op het vochtige watje. Hang het
zakje met een plakbandje vast op een zonnig plekje aan het raam.
Houd het watje vochtig. Jullie zullen zien dat na een aantal dagen het zaadje begint
te ontkiemen. Het zaadje krijgt een wortel en een stengel met twee blaadjes.

Heeft het zaadje wortels en een steeltje met blaadjes gekregen? Plant hem dat
voorzichtig in een potje met wat tuinaarde. Welke kleur bloemen krijgt dit plantje?

Tijl Damen heeft een heel leuk liedje gemaakt over een zaadje in de grond. Luister
en zing het samen.

Zaadje in de grond, Tijl Damen
Zaadje, zaadje in de grond
Wanneer ga je groeien?
Zaadje, zaadje in de grond
Welke bloem word jij?
Geef mij water

Geef mij zon
Uit de kraan of regenton
Ik word een bloem, ik blijf geen zaadje
Ik word de bloem van weet-ik-veel
Ik word een bloem met rode blaadjes
Ik word een bloem met een groene steel

Stempel mooie bloemen
Met een kurk en een paar kleurtjes verf stempel je een prachtige bloementuin. Doe
je mee?

Wat heb je nodig?

Een zaadje laten ontkiemen:
•
•
•
•
•
•
•

Link Flip de Beer: https://schooltv.nl/video/zaaien-met-flip-de-beer/#q=lente
Link Het Zandkasteel: https://schooltv.nl/video/het-zandkasteel-groeien-enbloeien/#q=lente
Link ‘ontkiemen van een boon’: https://youtu.be/w77zPAtVTuI
Een zaadje, bv een gedroogde pintoboon of erwt. Het mogen ook zaadjes van
andere groenten of bloemen zijn, vol op te koop bij de supermarkt.
Een diepvries zakje met zipsluiting.
Watje
Water

Stempelen:
•
•
•

Kurk
Verf in verschillende kleuren
Papier

Zingen:
•

Link: https://youtu.be/q2lnS7Ep-uc

Deze tip komt van Bianca - Boekstart in de Kinderopvang Consulent, Bibliotheek
Kennemerwaard

