06 Onderzoek twee bloemen
Handleiding voor begeleiders

De bedoeling van deze opdracht is vooral het goed bekijken van bloemen en zodoende verschillen te ontdekken. Het gaat om allerlei verschillen: de vorm, het aantal
kroonblaadjes, dingen die in het hart (=het midden) van
de bloem te zien zijn, de geur, enz..
Het is prettig wanneer een van de begeleiders weet hoe
een boterbloem er uit ziet. De boterbloem is hier gekozen
omdat het een tamelijk eenvoudige bloem is.
Als er geen boterbloemen zijn, is het geen probleem om
een andere bloem die veel voorkomt te nemen. Als je de
naam niet weet, geef dan een fantasienaam (bv melkbloem, molenaarsbloem, perenbol o.i.d.)
Wat gaan de kinderen doen?
Jullie gaan eerst een boterbloem zoeken en heel goed
bekijken.
Daarna zoek je een andere bloem en die ga je ook goed
bekijken. Kijk naar de zijkanten van de bloem en kijk ook
in het hart (=het midden) van de bloem. Ruiken mag ook!
Daarna gaan jullie de bloemen tekenen en de verschillen
opschrijven.
Wat hebben jullie nodig?
Potloden en gum
Een vergrootglas kan handig zijn.
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06 Onderzoek twee bloemen
Voor struiners

Wat hebben jullie nodig?
• Potlood
• Een vergrootglas kan handig zijn
Wat gaan jullie doen?
Zoek een boterbloem. Bekijk hem goed, ook van de
zijkant.
Zoek een andere bloem en bekijk hem ook goed. (voel er
ook aan met vingers en ruik!)
Let goed op de vorm van de bloem. Kijk ook goed in het
hart(=het midden) van de bloem.
Nu gaan jullie de verschillen opnoemen. Ga eerst in een
rijtje staan van klein naar groot. De kleinste persoon
mag beginnen. Hij/zij schrijft het verschil op. Daarna is
de volgende aan de beurt., enz. (Op het werkblad is een
voorbeeld gegeven)
Eén van jullie die goed kan tekenen, probeert de
boterbloem van de zijkant te tekenen.
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06 Onderzoek twee bloemen
Werkblad

Voorbeeld:

Verschil 1

In te vullen tabel:

Boterbloem
groter

Andere bloem
kleiner

Boterbloem

Andere bloem

Verschil 1
Verschil 2
Verschil 3
Verschil 4
Verschil 5

Bepaal met je groepje welke bloem jullie het mooist vinden. Probeer te beschrijven waardoor die
ene bloem het mooist is.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Als je tijd hebt (of het leuk vindt) , mag je hieronder een boterbloem tekenen.
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