Bloem Bommen
Help de bijen en vllinders, maak zaadbommen en gooi ze op saaie stukjes grond,
die wel wat kleur en vrolijkheid kunnen gebruiken.

Materialen
Kleimineralen, tuinaarde, biologische bloemzaden, emmer, water

Inleiding
Bloemen zijn niet alleen kleurrijk en prachtig om te zien, ze zijn
belangrijk voor de biodiversiteit. Bijen, hommels en vlinders
hebben bloemen nodig voor het stuifmeel en de nectar. Bijen zijn
heel belangrijk bij bestuiving van de bloemen van onze
voedselgewassen, zoals appels en aardbeien. Het maken en
gooien van zaadbommetjes is een leuke activiteit voor de kinderen
die ook nog eens erg nuttig is.
Je kunt met de kinderen ook bloembollen planten: tot en met juni
kun je zomerbloeiers planten zoals dahlia’s. Nog belangrijker is het
om vanaf september voorjaarsbloeiers te planten, zoals krokussen
en narcissen, omdat er in het vroege voorjaar weinig andere
bloemen zijn en de bijen dan echt honger hebben.

Naar buiten
1. Meng de kleimineralen, tuinaarde en bloemzaden goed door elkaar in een emmer. Maak het mengsel
plakkerig door er steeds een beetje water bij te doen. Laat de kinderen bommetjes kleien van ongeveer 3
cm, niet groter anders komen de binnenste zaden niet uit. De kinderen krijgen er lekker vieze handen van.
2. Maak een wandeling en laat de kinderen de bommen gooien in bermen en groenstroken, als kadootje voor
de bijen en vlinders. Het is ook een kadootje voor de buurt, want wie houdt er nu niet van bloemen?
3. Ga met de kinderen kijken bij bloemen waar bijen en vlinders actief zijn. Laat de kinderen een bij of vlinder
volgen en bekijken hoe deze de nectar en stuifmeel uit de bloemen haalt en van bloem tot bloem vliegt.
4. Als je klaver ziet staan, kun je de kinderen een piepklein beetje nectar laten proeven. Pluk een
kroonblaadje van de klaverbloem en schuif voorzichtig met je tanden uit het onderste ronde holle stukje de
nectar eruit op je tong. Ook leuk om naar klavertjes vier te zoeken… al kom je die in Nederland zelden
tegen.

Afsluiting
Deze activiteit is goed te combineren met het maken van een
bijenhotel.
Alles over bijenhotels: http://www.bijenhotels.nl/
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