Aanbod Groene Poort Bloemen groep 3-4
Groep 3-4
Er is een inleiding op dit
thema van 20 minuten tot
een half uur
Groene Poort verzorgd
inleiding en stemt vooraf af
met leerkracht wat al
behandeld is via bv
methode.
Daarna buiten aan de slag
met aantal opdrachten

Kan bij groene poort,
maar ook in eigen wijk

Kennis maken met kenmerken en onderdelen van
de bloem.

Periode in de lente of
zomer

8 buitenopdrachten
Hoe zit een bloem in
elkaar?

Eventueel bij
groene poort
Onderdelen van een bloem onderzoeken.
Onderzoek bloemen d.m.v. loep/vergrootglas en
onderdelenkaart bloem.
Aan bod komen: namen, grootte, kleuren,
onderdelen van bloemen

Opdracht: bloemen
houden van …bijen!!!
Kleuren en geuren

Afhankelijk van seizoen

Woordkaarten
zomerbloemen

Afhankelijk van seizoen

Woordkaarten
lentebloemen

Een bloem ‘ontleden’. De bloem wordt uit elkaar
gehaald en onderdelen bekeken en benoemd en
functies ervan worden benoemd.
De Relatie tussen bij en bloem
Kennis maken met geur en kleur bloem
- De kinderen maken kennis met geuren en kleuren
van een bloem
-Ze gaan op zoek naar bloemen met verschillende
kleuren en geuren
Zomerbloemen herkennen
Op zoek gaan naar zomerbloemen in de berm aan
de hand van een zoekkaart en vragenformulier
Lentebloemen herkennen
Op zoek gaan naar lentebloemen in aan de hand
van een zoekkaart en vragenformulier

Bijendans

Kriebelbeestjes

Knoppen
Bloemenparfum

Relatie communicatie dier, bij, en voedsel.
Bijen communiceren d.m.v. een dans.
Dit doen ze om elkaar te laten weten waar ze eten
kunnen vinden. Bijen eten nectar, dat is een zoete
vloeistof die ze uit bloemen halen.
Welke diertjes kun je vinden bij een bloem?
Met behulp van zoekkaarten de naam op zoeken.

Wat zijn knoppen en wat is hun functie? Voelen en
ervaren van verschillende knoppen.
Zintuigen, tast, ruik en zien.
Ervaren dat alles in de natuur een eigen geur heeft.
Zelf een bloemenparfum maken van allemaal
geuren door elkaar.

