De aarde wordt wakker
Activiteiten om te doen in de voorjaarsvakantie (leeftijd 1,5 - 6 jr)
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Een voorjaarswandeling
Ga samen naar buiten maak een wandeling door je eigen woonomgeving.
Start een gesprek over het voorjaar.
Hoe kunnen we merken dat het voorjaar is begonnen?
•

Zien: Het is langer licht buiten; als je opstaat is het dan al licht? Zie je knoppen aan de bomen?

•

Zie je al bloembolletjes opkomen?

•

Voelen: Voelt het al ietsje warmer buiten? Voel je de zon op je gezicht?

•

Ruiken: Snuif het voorjaar op. Ruikt het al lekker fris buiten?

•

Horen: Hoor je de vogels fluiten?

Zoek langs de paden en in de parken naar plekken waar de stengels al boven de grond komen. Misschien zie je
zelfs al bloemen. Als je de namen van de planten weet benoem deze dan. Er zijn nu in ieder geval al sneeuwklokjes, krokussen en narcissen te zien.
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Een bollenonderzoek; waar groeien die sneeuwklokjes eigenlijk uit?
•

Bekijk samen de bol hoe ziet het eruit?

•

De bol zit onder de grond. Hoe voelt de bol? Een bol bestaat onderaan uit een

•

Nodig

hard stukje; de bolschijf. Onderaan de bolschijf zitten de wortels. Kunnen de kin-

• Een bloembol of ui

deren de wortels zien? Het plantje groeit uit de bol.

• Een snijplank en

Snijd een bol doormidden. Ruiken de kinderen de bol? In het hart van de bol zit een

mesje

babyplantje (of kiem). Zien de kinderen midden in de bol al een plantje?
•

Rondom de kiem zitten bladeren, de rokken, die ook vastzitten op de schijf. Kunnen de kinderen de rokken
zien en tellen? De buitenste rokken zijn droog en knisperen. Ze beschermen de bol tegen het water. De binnenste rokken zijn sappig. Daar zit eten in. Dit eten wordt gebruikt voor het groeien van de plant.

Laat de kinderen de bol verder bekijken, ruiken, voelen en tellen. Benoem de onderdelen als de kinderen hier uitspraken over doen of laat ze het zelf benoemen.

Bollen afdrukken maken
Verf de halve bol met een kwast in een duidelijke en opvallende kleur. Stempel de bol op
het vel papier. Laat de afdruk aan de kinderen zien. Wat zien ze allemaal terug van de

Nodig

bol op het papier? Schrijf eventueel de namen van de verschillende onderdelen erbij. De

• Verf en een kwast

afdruk die jullie nu samen hebben gemaakt, kun je ophangen in huis. Je kunt de kinderen

• Een vel papier

de groei van de bloembollen erbij laten tekenen

• Stift

Nog meer inspiratie
Wil je verder met dit thema? Kom materialen lenen bij de NatuurMEdiatheek!
• Thematas lente - materialen en ideeën voor lenteactiviteiten (leeftijd: 2 - 6 jr)
• Lentedoosje - Materialen voor inrichten van een thematafel
• Lesmap Voorjaar in de klas - handleiding met lessuggesties (groep 1 t/m 8)

