Suggesties ter voorbereiding
1.
-

de POWERPOINT behandelt:
vragen om over na te denken
Bloembouw, begrip stamper, meeldraden en stuifmeel
begrip Bestuiving, door insecten en door de wind
instructie hoe de leerlingen in de natuurtuin gaan werken

2.
Inventariseer vooraf wat de leerlingen weten van het doel van bloemen
Om de kennis over bloembouw verder te verdiepen, kunt u wat bloemen
aanschaffen om een korte praktische opdracht uit te voeren:
kies voor bloemen als tulpen, anemonen, alstroemeria - stamper(s) en meeldraden
moeten goed te onderscheiden zijn.
Gebruik dia 5 van de powerpoint voor instructie.
Laat ze daarna in groepjes een bloem onderzoeken.
verderop in dit document vind u een instructie- en werkblad bij deze opdrachten.
-

als in de directe schoolomgeving bloeiende weegbreeplanten te vinden zijn, kunt u
die gebruiken om windbestuivende bloemen onder de loep te nemen.
Voor deze opdracht zult u loupes nodig hebben

Weegbree

HOE ZIT EEN BLOEM IN ELKAAR ? INSTRUCTIEBLAD
1.

Bloemen zijn belangrijk voor veel planten.
Zonder bloemen kunnen ze geen zaden maken.
Bloemen bevatten de sex-organen van de plant.
Mannelijke organen noem je meeldraden:
Meeldraden vormen stuifmeel.
Het vrouwelijke orgaan noem je stamper.
Daarin zitten onbevruchte zaden (zaadknoppen).
Gebruik het werkblad om een bloem te onderzoeken.

2.

Voor de bevruchting van zaadknoppen is stuifmeel nodig
Dat moet op een stamper terecht komen.
Planten kunnen niet rondlopen.
Toch lukt het ze om zaden te maken.
Ook als ze verder van elkaar groeien!
Hoe lukt het ze om stuifmeel van bloem naar bloem te krijgen?
Twee veel voorkomende manieren zijn:
1. je laat insecten het stuifmeel bezorgen.
Voordeel:
je kunt besparen op je stuifmeel
Nadeel:
je moet de juiste insecten lokken èn
er zijn kosten aan de bezorging verbonden.
Doe het LOKKEN & VERLEIDENPROEFJE:
Hoe maak je reclame voor jezelf?
2. je laat de wind het werk doen.
Voordeel:
je hoeft geen insecten te lokken
Nadeel:
je moet gigaveel licht stuifmeel maken
Windbestuivende bloemen zien er anders uit dan insectenbestuivende
bloemen
Gebruik het WERKBLAD om de verschillen te bekijken.
3. extra: als je het leuk vindt kan je op internet zoeken.
sommige planten hebben heel creatieve manieren “bedacht”
om bestoven te worden.

HOE ZIT EEN BLOEM IN ELKAAR - WERKBLAD
Op het plaatje zie je een doorsnede van een bloem.
Kijk hoe de onderdelen heten.
Pak dan je echte bloem erbij.
Kun je aan jouw bloem alle onderdelen ontdekken?

STAMPER
MEELDRAAD
KROONBLAD
(kleurige reclame)

KELKBLAADJE
STENGEL

Dit is het
‘vruchtbeginsel’
WELKE
ONDERDELEN
HEB JE AAN JOUW BLOEM ONTDEKT?
Hierin gaan
later
de
zaden groeien
( sommige soorten bloemen hebben niet alle onderdelen !)

1.
2.
3.
4.
5.

..........................................................
..........................................................
...........................................................
..........................................................
..........................................................
DE MEELDRADEN MAKEN STUIFMEEL
ZIT ER STUIFMEEL AAN JE MEELDRAAD? ...................
WRIJF ZACHTJES MET HET KOPJE IN HET VAKJE.
HEEFT HET STUIFMEEL EEN KLEUR?
...................
ZIJN DE KROONBLADEN GEKLEURD OM INSECTEN TE LOKKEN? .................
HEEFT DE BLOEM EEN GEUR OM INSECTEN TE LOKKEN?

..................

HOE ZIT EEN BLOEM IN ELKAAR ? - INSTRUCTIEBLAD 2
Windbloemen maken geen reclame:
De kroonbladen zijn vaak heel klein.
Ze hebben groene of bruine kleuren die niet opvallen.
Wat wel vaak opvalt zijn de meeldraden:
Die bungelen vaak aan lange steeltjes.
De bloemen zitten vaak aan lange stengels.
De wind kan er zo goed bij.
de bloemen van de weegbreeplant zijn een goed voorbeeld:

de bloempjes zitten op elkaar gepakt
in deze bruine sigaartjes.

die sigaartjes staan op lange
stengels

pak een weegbree bloem,
en bekijk 'm met een loep.
pak het werkblad erbij

HOE ZIT EEN BLOEM IN ELKAAR ? - WERKBLAD 2
bekijk de bloem van dichtbij.
kan je de meeldraden zien?

als je goed kijkt zie je ook korte draadjes:
elk draadje is de stamper van een bloempje

STAMPER

MEELDRAAD

Hiernaast zie je een tekening van één bloempje.
probeer of je wat bloempjes uit het 'sigaartje' kunt
losmaken,
bekijk ze met een loep;
kan je zien dat het een bloempje is?
kan je de verschillende onderdelen ontdekken?
KROONBLAD

ER ZIJN MEER PLANTEN DIE VAN DE WIND GEBRUIK MAKEN VOOR
BESTUIVING.
DE GROOTSTE GROEP DAARVAN ZIJN DE GRASSEN.
DAAR HOREN OOK ALLE GRAANSOORTEN BIJ.
ALS JE BUITEN BLOEIEND GRAS TEGENKOMT,
NEEM EENS DE TIJD OM ZO'N PLUIM VAN DICHTBIJ TE BEKIJKEN.
DE PLUIM IS OOK OPGEBOUWD UIT KLEINE ONOPVALLENDE
BLOEMPJES.
LET OP DE MEELDRADEN... EN KIJK UIT ALS JE HOOIKOORTS HEBT

LOKKEN EN VERLEIDEN - PROEFJE
Als je iemand wil lokken of verleiden,
Moet je gebruik maken van zijn of haar zintuigen.
Lees hier onder de tekst ‘Reuk, Smaak & Kijken’.
Pak een papier en schrijf op waar jij op afkomt.
Lokken met Reuk:
- verspreid een luchtje dat die ander heel lekker vindt.
Het hoeft niet meteen dure parfum te zijn,
Het kan van alles zijn: Sinaasappel, banaan, hooi, boerenkool, enz……
 waar zou je zelf op afkomen? > schrijf dat op je blaadje.
Lokken met Smaak:
- zoek uit wat de ander héél erg lekker vindt.
Zorg dat je daar altijd wat van bij je hebt.
Peren, roze koeken, worteltjes, zoute drop, enzovoorts..
 waar zou je zelf op afkomen? > schrijf dat op je blaadje.
Lokken met Kijken:
- trek iets aan wat opvalt, maak jezelf op, zet een (nep)tattoo of verf je haren
knalrood. Pas op: je moet wel goed weten wat die ander leuk vindt, anders
baal je wekenlang voor niks van je peentjeshaar of zo.
 waar zou je zelf op af komen? Schrijf dat op je blaadje.
opdrachtje:
vouw het blaadje dicht en zet je naam erop.
Iedereen doet zijn blaadje in een doos.
Daarna trekt iedereen blindelings een blaadje uit de doos.
Maak thuis met de gegevens op het blaadje een bloem.
Leg de volgende dag alle bloemen op een tafel.
Iedereen kiest de aantrekkelijkste bloem.
Krijgt iedereen de bloem die voor hem / haar bedoeld is?

