Naam:

Groep:

DE WILDE STAD IN DE KLAS
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Moeder Natuur
BESCHUIT MET MUISJES
Bekijk het clipje: Beschuit met muisjes

a) Weet je hoe het was toen jij een baby was?
Bijvoorbeeld: Was je het eerste kind bij jou thuis of had je al
broertjes en zusjes? Woonde je op dezelfde plek als nu? Woonde je
in de stad of in een dorp? Schrijf op wat je allemaal weet van toen je baby was.

b) Mensen sturen een geboortekaartje om familie en vrienden te laten
weten dat er een baby is geboren. Bezoek krijgt beschuit met muisjes.
Teken een geboortekaartje met jouw naam en geboortedatum erop:

c) Wat kon je al zelf toen je geboren werd?

d) Waar moest je als baby nog bij geholpen worden door je moeder of je
vader?
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1. VERLIEFD
Bekijk het clipje: Verliefd

a) Ben jij wel eens verliefd geweest? Wat voel je dan?

b) Voordat mensen trouwen of gaan samenwonen en kinderen krijgen,
worden ze verliefd. Ze doen leuke kleding aan, een lekker geurtje op, geven
een kadootje. Wat kunnen mensen nog meer doen om de ander ook verliefd
te laten worden?

c) Mannetjes dieren willen indruk op een vrouwtje maken om te kunnen
paren. Bij sommige diersoorten lokken de vrouwtjes de mannetjes. Dat noemen
we baltsgedrag. De mannetjes op de plaatjes proberen de aandacht van een
vrouwtje te trekken. Hoe doen ze dat? Kies uit: een geurtje, mooie kleuren, zingen,
pronken met een opvallend uiterlijk, stoer gedrag


paren = jongen maken

baltsgedrag = gedrag van mannetjesdieren
om een vrouwtje te veroveren (soms andersom)
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2. EEN EIGEN NEST
Bekijk het clipje: Een eigen nest

a) Als dieren hebben gepaard worden er jonge dieren geboren.
Soms zien de jonge dieren er heel anders uit dan de volwassen dieren.
De jongen veranderen van vorm voor ze volwassen zijn. Dat heet
metamorfose. Verbind de plaatjes die bij elkaar horen.
(dikkopje – kikker, rups – vlinder, made – vlieg, larve – lieveheersbeestje)

jonge
dieren

volwassen
dieren

b) Welke jongen komen uit de buik van hun moeder en welke uit een ei?
Zet een pijl naar het juiste plaatje.

MIER

KONIJN

HOND

KIP

VIS

POES
BIJ

UIT EEN EI

UIT EEN BUIK
VLINDER
metamorfose =
van vorm veranderen
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c) Mensen brengen hun kinderen
groot tot ze volwassen zijn. Bij dieren

Geen broedzorg

heet dat broedzorg. Sommige jonge dieren hebben geen broedzorg nodig, ze
kunnen al direct voor zichzelf zorgen. Hoeveel broedzorg denk je dat de dieren op
de vorige bladzijde nodig hebben? Geef
aan door het vakje rood, oranje, geel of
groen te kleuren.

Eieren worden
beschermd
Jongen worden
enkele weken verzorgd
Jongen worden verzorgd
tot ze volwassen zijn

3. ZADEN EN VRUCHTEN
Bekijk het clipje: Zaden en vruchten

a) Planten maken zaden waar jonge plantjes uit kunnen groeien.
De zaden zitten soms verstopt in vruchten of noten. Zet een pijl in de
tekeningen waar de zaden zitten:

Appel		

Eikel		

Aardbei		

Beukennootje			

Tomaat

Kastanje

b) Noem 5 vruchten, noten of zaden die jij wel eens eet:
1)				
2)					3)
4)			

5)

c) De meeste planten maken heel veel zaden aan.
Deze zaden kunnen overal terecht komen, ook als je denkt dat er alleen maar stenen zijn, zoals in de stad. Op welke vreemde plek heb jij wel eens een plantje zien
groeien?

voortplanten = kinderen krijgen

broedzorg = voor de eieren of jongen zorgen
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d) Er zijn verschillende manieren waarop de
zaden verspreid worden, bijvoorbeeld:
1) zaden hebben vleugels of pluisjes en waaien weg met de wind
2) zaden zitten in vruchten en worden opgegeten en uitgepoept door dieren
3) zaden hebben haakjes en kleven aan de vacht van dieren
4) zaden zitten in nootjes, dieren verstoppen de zaden als wintervoorraad
De plaatjes geven vier verschillende manieren van zaadverspreiding aan.
Zet het juiste nummer in de plaatjes:

Moeder Natuur
... NU NAAR BUITEN!

Uit plantenzaden groeien nieuwe planten. Door plantenzaden
te verzamelen, te planten en goed te verzorgen, kun je nieuwe
planten kweken.
Er zijn plantensoorten die veel zaden maken en makkelijk kiemen. Je hoeft er niet zoveel aan te doen om een plantje te
laten groeien. Ze groeien overal, in zon en schaduw, tussen
stoeptegels, op de gekste plekken. Uit andere zaden komt niet
zo gemakkelijk een plantje: voor deze zaden moet de grond
precies goed zijn, niet te veel en niet te weinig water, zon of
juist schaduw.
1. Zaden verzamelen:
- Ga buiten op zoek naar plantenzaden.
- Je vindt zaden op uitgebloeide bloemen. Zoek bijvoorbeeld naar de pluizenbollen van paardenbloemen: Als je er tegen blaast vliegen de zaadjes weg aan
parapluutjes.
- In fruit en groente zitten zaden, zoals in tomaten, aardbeien of in een avocado.
- Ook kastanjes, eikels en beukennootjes zijn zaden.
zaadverspreiding = manier waarop zaden op een andere plek terecht komen
kiemen = uitkomen van een zaadje, er groeit een plantje uit
verspenen = kiemplantjes in een grotere pot planten zodat ze meer ruimte krijgen
afharden = een plantje buiten aan de temperatuur laten wennen
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... NU NAAR BUITEN! (vervolg)
2. Zaaien, verspenen, afharden, planten:
-D
 oe wat potgrond in een potje en stop er een paar zaadjes in, net onder de grond, niet te veel. Zet het potje binnen voor het raam.
- Geef elke dag voorzichtig een beetje water, niet te veel.
- Als de kiemplantjes 2 hele blaadjes hebben moet je ze verspenen: plant elk plantje
apart in een eigen potje, zodat de kiemplantjes meer ruimte krijgen.
- Als het plantje er stevig uitziet en het ’s nachts niet kouder is dan 10 graden, kun je
het plantje buiten laten afharden. Dat betekent dat je het plantje laat wennen aan
het weer buiten. De eerste dag 2 uur, de dag erna 4 uur, dan 6 uur, dan 8 uur.
- Daarna kun je het plantje buiten in de volle grond planten.
3. Meten: Meet hoe snel jouw plantje groeit. Schrijf op in de tabel en maak er mooie
tekeningen bij. Zaad van:
(naam plant)

Datum

Plantje
hoogte in cm

Zaad
verzameld

0 cm

Zaadje
gezaaid

0 cm

Kiemplantje
te zien

cm

Kiemplantje
heeft 2
blaadjes

cm

Kiemplantje
verspeend

cm

Plantje
afgehard

cm

Buiten
geplant

cm

Tekeningen

Zaad:

Kiemplantje:

Plant:
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... NU NAAR BUITEN! (vervolg)
4. Oogsten:
Kijk wat er uit jouw zaadje is gegroeid:
- Uit zaden van bloemen groeien bloemen,
- Uit een tomatenzaadje groeit een tomatenplantje waar tomaatjes aan komen.
Eet smakelijk!
- Uit een kastanje groeit een kastanjeboompje. Het duurt wel een aantal jaren voor
de boom groot genoeg is en er kastanjes aan komen.

Tot de volgende
les!

FILOSOFISCHE VRAAG
Bekijk het clipje: Kunnen dieren ook verliefd worden?
Schrijf hier op wat jij denkt!



Volgende maand
gaan we weer
op avontuur met
Abatutu in de
wilde stad.
Bekijk alvast een
clipje van de
volgende les:
Nachtbrakers,
over nachtleven
in de stad

