Van zaadje tot Plant
Wat gaan jullie doen?
Afgelopen dag zijn jullie naar het grasland geweest. Hier
hebben jullie kennis gemaakt met verschillende planten.
Weten jullie ook hoe deze planten groeien? Vandaag
gaan jullie de groei van het zaadje beeldend weergeven.
Hieronder kun je lezen hoe het zaadje doormiddel
van water, licht en voedingstoffen een echte plant wordt.
Groei van het zaadje tot een paardenbloem:
Als een zaadje in de grond ligt, kan het gaan ontkiemen. Hiervoor is
water en zonlicht erg belangrijk. Er komt een klein stengeltje uit het
zaadje dat omhoog groeit. De eerste blaadjes zijn klein en zien er heel
eenvoudig uit. Als de plant groter wordt, komen er steeds meer blaadjes,
die hebben een andere vorm dan de eerste twee blaadjes. Na een tijd gaat
de plant weer bloeien en komen er mooie gele bloemen aan de plant. Het
is een paardenbloem geworden!
Bekijk het filmpje dat er bij hoort:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030108_paardebloem01

Jullie hebben net een filmpje gezien over de groei van de plant. Helaas
weten jullie klasgenootjes nog niet hoe een zaadje een plant wordt. Dit
gaan jullie vertellen met behulp van het uit te beelden.

Wat heb jullie nodig?
- Computer (schooltv.nl)
- Bovenstaande tekst

Aan de slag!
Stap 1: Lees de tekst nogmaals over de groei van het zaadje.
Stap 2: Verdeel de taken.
- Er is 1 verteller (hij/zij vertelt het verhaal over de groei van het
zaadje)
- De andere spelers beelden de groei van het zaadje uit op de
momenten dat de verteller in zijn handen klapt.
Stap 3: Bespreek samen welke momenten je dingen wilt uitbeelden.
Er moeten minimaal 6 momenten worden uitgebeeld.
Stap 4: Oefenen, oefenen, oefenen

Presenteren:
Presenteer jullie stukje serieus. De verteller moet goed verstaanbaar zijn.
De spelers moeten alle kinderen goed kunnen zien. Zorg dus dat je goed
zichtbaar bent.
Als de spelers iets uitbeelden, kan de vertellen nog benadrukken wat de
kinderen hier zien.

