Bloemetje van de maand
Bloemen zijn er het hele jaar door, elke maand weer andere. Kies met de kinderen
het bloemetje van de maand en zet dat bloemetje in het zonnetje.

Materialen
Eventueel een bloemenvaasje, bloemenpers of bloempotje
Knutselmateriaal

Inleiding
Alle bloemen hebben hun eigen bloeiperiode. Sneeuwklokjes zie je
al in januari/februari, bosanemonen en krokussen in maart en april,
pinksterbloemen en paardenbloemen bloeien in april en mei. Het
vergeet-mij-nietje bloeit van mei tot september, klaprozen van juni
tot augustus en het madeliefje het hele jaar door. Er zijn ook
bloemen die in de winter bloeien, zoals winterviolen en
winterheide.

Naar buiten
1. Ga naar buiten en laat de kinderen zoeken naar bloemen. Beslis met elkaar welke bloem op dit moment
het meest voorkomt. Dat wordt het bloemetje van de maand.
2. De kinderen zetten het bloemetje ‘in het zonnetje’ door het alle aandacht te geven. Hoe ziet de bloem er
van dichtbij uit? Ruikt de bloem lekker? Wat voor kleuren heeft de bloem? Wat voor blaadjes en steeltje
heeft hij? Hoeveel kroonblaadjes? Wat kun je nog meer aan de bloem ontdekken? Waar groeit hij? Zit er
stuifmeel op dat afgeeft aan je vinger? Vliegen er insecten rond het bloemetje, zo ja waarom is dat?
3. Zijn er kinderen met een bloemennaam in de klas, zoals Anemoon, Roos, Margriet, Jasmijn? Laat zien hoe
die bloemen eruit zien, in het echt of met een plaatje. Hoe zou het bloemetje van de maand heten? Laat
eerst zelf namen bedenken. Daarna kun je vertellen wat de ‘echte’ naam is.
4. Pluk één of enkele bloemetjes van de maand voor in de klas. Je kunt de bloemetjes in een vaasje zetten,
of drogen tussen een bloemenpers. Niet te veel, buiten zijn ze zoveel mooier! Indien mogelijk kun je het
bloemetje met wortel en al uitgraven en in een potje met aarde planten voor in de klas.

Afsluiting
De kinderen maken het bloemetje van de maand na met een
knutselwerkje. Kijk voor inspiratie bijvoorbeeld op pinterest.
Als je dit een jaar lang elke maand doet, kun je een
verjaardagskalender maken met per maand het bloemetje van
de maand erop.
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