
Beste ouders,

De zaadjes van de iep, dé boom van Amsterdam, zwieren door de stad.  We hebben in de 
stad heel veel verschillende bomen. Ze zijn goed te herkennen aan hun blaadjes, knoppen 
of bast. 

We delen via een aantal lessen graag tips om samen met uw kind aan de slag te gaan met 
het thema bomen. 

• Tips voor buiten: mijn boom
• Tips voor binnen: knutselen met bladeren  

We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen!

Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC



- de natuur buiten - 

Mijn boom
 
In Amsterdam groeien veel bomen. Heel veel bomen. Ongeveer evenveel bomen als 
mensen die in de stad wonen. Voor iedereen een boom!
Wil jij een ‘eigen’ boom? Als je vanuit jouw huis naar buiten kijkt, zie je vast wel een 
boom. Je gaat één boom onderzoeken. Dat wordt ‘jouw’ boom.

Leerdoelen
• Je leert een boom in jouw buurt beter kennen en herkennen.
• Je denkt na over waarom de boom belangrijk is voor jou en anderen in de stad.

Locatie  
Buiten bij een boom

Nodig
Geen benodigdheden

1. Ga naar buiten. Zie je bomen? Bekijk ze van een afstandje.  
Van welke boom zou jij meer willen weten? Kies er een uit en ga 
ernaartoe.

2. Begroet de boom, je mag hem bijvoorbeeld een hand geven: 
druk de palm van je hand tegen de stam. Hoe voelt dat? Warm, 
koud, glad, ribbelig, ruw, zacht… 

Weetje: bomen kun je herkennen aan de vorm van hun bladeren. 
Elke boomsoort heeft zijn eigen vorm blad.
3. Raap een blaadje op van de grond en bekijk het goed. 
4. Bekijk ook de bladeren aan de boom. Hoort het blad dat je 

opraapte bij deze boom?
5. Vergelijk jouw blad met de plaatjes hiernaast (of kijk op het 

werkblad op de volgende bladzijde). Lijkt het erop?  
Weetje: bomen zijn belangrijk voor dieren! Rupsen eten de  
blaadjes. Insecten leggen hun eitjes op de blaadjes. Vogels zitten 
graag op de takken en bouwen er hun nest.
6. Wonen er dieren in jouw boom? Bekijk de stam van dichtbij, 

onderzoek de blaadjes als je erbij kunt. Gebruik ook je oren. 
Hoor je bijen zoemen? Hoor je rupsen poepen? 

Denk na over deze ‘bomenvragen’ en vertel waarom je dat denkt:
7. Denk je dat dit een oude boom is? 
8. Stond de boom er al toen jouw moeder nog kind was?
9. Als het heel zonnig is, geeft de boom dan schaduw? 
10. Als het regent, zou je dan onder deze boom kunnen schuilen?
11. Vind je de boom mooi?
12. Zou je willen dat het jouw boom is?
13. Denk je dat andere mensen de boom ook mooi vinden?
14. Denk je dat deze boom belangrijk is voor de mensen en dieren 

in de stad?
15. Wil je vaker terugkomen bij de boom? Dat mag! 
Dag boom, ik geef je nog een hand!
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- de natuur binnen - 

Knutselen met bladeren

Elke boomsoort heeft een andere vorm blad. Dit noem je een bladvorm.  
Met die verschillende bladeren kun je allerlei leuke opdrachten doen.

Leerdoelen
• Je leert verschillende bladvormen herkennen.
• Je leert verschillende soorten bomen herkennen.

Locatie 
• Eventjes naar buiten
• Binnen knutselen
  
Nodig
• Bladeren met  

verschillende vormen
• A4-papier
• Kleurpotloden of stiften
• Lijm of plakband
• Zoekkaart bomen of  

plantnet app
1. Bekijk het filmpje Bomen benoemen.
2. Ga naar buiten en verzamel zoveel mogelijk verschillende  

bladvormen.
3. Kies een van de knutselopdrachten hieronder en ga aan de slag!
4. Je mag ze natuurlijk ook allemaal doen.

Doen
1. JE EIGEN ZOEKKAART MAKEN
Trek de bladvormen over en schrijf de naam van de boom in het blad. Zo 
kun je altijd je eigen gemaakte zoekkaart gebruiken!

2. BLADNERVEN KRASSEN
Leg een boomblad onder een A4 papier en ga hier met een donker kleurpotlood overheen tot je de lijnen, de 
nerven van het blad ziet. Hoe donkerder het potlood hoe beter je de nerven ziet. Je kan er zelfs een kunstwerk 
van maken! Zie ook dit filmpje Bladnerven krassen

https://projectloveforbees.files.wordpress.com/2016/04/941cbade9137a2af2086bb8b0eddd340.jpg
https://www.seasons.nl/wonen/plantnet/67484/
https://vimeo.com/417973679/0c666e5a98
https://schooltv.nl/video/bladnerven-hoe-maak-ik-bladnerven/#q=boomblad


3. BLADDIEREN MAKEN
Maak van alle verschillende boombladeren die je hebt gevonden een bladdier.
Gebruik hiervoor lijm. Om je bladdier langer te kunnen bewaren kun je hem een 
week drogen onder een paar dikke boeken.


