Paardenbloem
Ga met dit vel naar buiten en bekijk de
paardenbloemen van dichtbij.
Neem een potlood mee.
Paardenbloemen groeien overal.
Vooral in de lente. Ze zijn zo gewoon dat je er
misschien nooit op let.
Maar dat gaat nu veranderen!
Zoek een mooie paardenbloem.
Teken hieronder de plant met alles erop en eraan.
Gevonden bij ____________________________
Datum __________________________________

Pluk een paardenbloem.
De steel is net een rietje.
Zie je dat witte spul wat eruit
komt?
En… is het lekker?
Druk wat van dit melksap in het
vakje hieronder.
Wat gebeurt er? Gek hè!
(Pas op, want dit gebeurt ook op
je kleren)

Bekijk de bloem.
Elke bloem bestaat uit een heleboel
bloempjes. Trek één zo’n bloempje van de
bloem en zuig eraan. Dan proef je waar bijen
zo gek op zijn.
Grrr… leeuwentanden (snap je waarom?)
Neem het blad van een paardenbloem mee
terug. Droog het en plak het hiernaast op.

Bekijk eens een uitgebloeide bloem.
Na een paar dagen is de bloem uitgebloeid. Ze gaat dicht.
Binnenin groeien de zaadjes.
Pulk zo’n uitgebloeide bloem eens uit elkaar.
Pluizenbol.
Als de zaadjes rijp zijn, gaat de bloem weer
open. Dan zie je een pluizenbol vol
parachuutjes. Zoek zo’n pluizenbol en teken in
het vakje hiernaast een parachuutje.
Parachute met een zaadje.
Zie je het zaadje aan het parachuutje?
Hoeveel zaadjes denk je dat de
paardenbloem heeft?
Een paardenbloem kan wel ______ zaadjes
hebben.
Tip.
Graaf een wortel van een paardenbloem uit.
Laat het een dagje drogen en snijd hem dan in stukjes.
Doe drie stukjes in een pot met aarde. Als je de aarde steeds vochtig houdt,
kun je na een tijdje paardenbloemen zien groeien.
Doe je mee?
Pluk een pluizenbol.
Ze zeggen wel eens: “Als je alle pluisjes in één keer weg blaast, mag je een
wens doen”.
Maar dat lukt bijna niemand.
Veel geluk!

