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: benoem die 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 -

Benoem die boom!

Locatie
Buiten bij een boom

Vandaag ga je grote mensen helpen bomen te herkennen!
Of je nu aan een gracht woont of bij een bos, bomen vind je overal. Vaak vallen ze niet
op omdat ze zo normaal zijn. Weinig mensen kennen de namen van de bomen in hun
buurt. En daar ga jij iets aan doen!

Nodig
• Zoekkaart bomen en
zoekkaart knoppen/
bast (pagina 9) of
plantnet app
• Stoepkrijt

Leerdoelen
• Je leert hoe je bomen kunt herkennen.
• Je weet welke soort bomen bij jou in de buurt staan.
• Je leert hoe je een zoekkaart kunt gebruiken.
• Je helpt anderen bomen te herkennen.

Doen

1. Bekijk het filmpje Bomen benoemen.
2. Ga naar buiten en zoek een boom.
3. Gebruik je zoekkaart om de boom te benoemen.
Kijk goed naar de vorm van het blad en naar de kleur en structuur van de bast.
Dit noem je met een moeilijk woord ‘determineren’.
4. Schrijf met stoepkrijt de naam van de boom op de bast of op de stoep ernaast.
5. Zoek een andere boom en benoem deze ook.
6. Als mensen nu langs lopen kunnen ze zien hoe die boom heet!

Bomen herkennen
Extra informatie voor thuis
Klik op de plaatjes voor de filmpjes

Bomen

Hoe groeit een boom

- 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.

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.

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!

Locatie
• Eventjes naar buiten
• Binnen knutselen
Nodig
• Bladeren met
verschillende vormen
• A4-papier
• Kleurpotloden of stiften
• Lijm of plakband
• Zoekkaart bomen of
plantnet app

Doen

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.

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.

