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PLANTENKUNDE VOOR KLEUTERS 
Les bloemen van dichtbij onderzoeken; lesduur 60 minuten 
Bestemd voor: onderbouw ( groep 1-2) 
Sluit aan bij kerndoel:  41 
 
 
Inleiding 
Korte omschrijving van de les: 
-Gesprekje over lente, bloeitijd, veel kleuren na de ‘saaie’ winter. 
-Kinderen halen bloemen uit elkaar bij zoekopdracht bloemdetails.  
-Van de onderdelen maken ze een schilderij. 
  
Doelen van de les: 
-De kinderen herkennen verschillen in vorm en kleur tussen 3 verschillende bloemen. 
-De kinderen kunnen de meeldraden en de stamper(s) aanwijzen. 
-De kinderen hebben in tweetallen een creatief werkstuk gemaakt van de uit elkaar 
gehaalde bloemen. 
-De kinderen kunnen een vergrootglas en een pincet gebruiken. 
 

 
 
Beginsituatie 
De kinderen hebben eerder in tweetallen gewerkt 
 
Welke vaardigheden worden van de leerlingen gevraagd? 
- luisteren naar elkaar  
- samenwerken 
- fantasie 
 
Welke kennis wordt van de leerlingen gevraagd? 
geen 
 
 
 
 
 
 
 
Lesschema 
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TIJD INHOUD WERKVORMEN MATERIALEN 
00-05 Inleiding 

- Verschil in kleur tussen winter 
en lente 

- Waar komen bloemen 
vandaan? 

- Wat gaan we doen? 

Gesprek  

05-10 Tweetallen maken en plaats geven 
Tulp laten zien en langzaam uit 
elkaar halen + uitleggen: als de 
blaadjes eraf zijn zie je één vrouwtje 
en 6 mannetjes. Allemaal apart 
uittrekken en alle onderdelen op 
groot zwart of wit vel leggen (A2 of 
groter) 

Uitleg Plastic pincet 

10-20 Materialen uit (laten) delen 
 

Uitdelen en laten 
beginnen; 
rondlopen, 
observeren, 
helpen 

A2-vel 
Pincet 
Vergrootglas 
Eerste bloem: 
tulp 

20-30 Tweede en derde bloem; diverse 
kleuren! 

idem Narcis en 
doornloze roos  

(of andere 
bloem met 
duidelijke 

meeldraden en 
stamper(s) 

31-45 Een schilderij laten maken door met 
de onderdelen ‘een kunstwerk te 
maken dat je zelf mooi vind’ 

Aandacht vragen 
en korte uitleg 
geven 

Geen lijm o.i.d. 
Maak het 
schilderij 

definitief door 
foto te maken 

46-60 Samen opruimen   
 
 
Evaluatie 
Bekijk na een week samen de foto’s en vraag wiens schilderij het is 
Vraag welke onderdelen van bloemen ze gezien hebben. 
Hoe heten die delen? 
 

 


