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Lees de uitleg over de eik en de vlaamse gaai.
Dit is een Vlaamse gaai, zie jij het eikeltje in zijn bek?
Zie jij ook zijn dikke nek? Zijn keel zit ook vol eikels!
De Vlaamse gaai is dol op eikels.
In de herfst zoekt hij mega veel eikels, soms wel 100!
De Vlaamse gaai verstopt de eikels onder de grond.
Later zoekt de Vlaamse gaai de eikels weer op.
Hij eet de eikels op, maar het plantje laat hij staan.
Dan groeit er een nieuwe boom op die plek.
De Vlaamse gaai is dus een boom-planter!

Zet een X voor het juiste antwoord.
Waarom zegt de Vlaamse gaai op het laatste plaatje “Mijn boom…mijn werk”?
Omdat hij de boom voor zichtzelf wil hebben, want hij is dol op eikels.
Omdat hij de eikel heeft geplant. En hij heeft het plantje niet opgegeten.
Schrijf op hoe de boomzaden heten en trek een lijn naar de juiste boom.
Kies uit: dennenappel / kastanje / beukennootje

•

Beukeboom

•

•

Kastanjeboom

•

Dennenboom

•

•
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Lees de uitleg over parende planten.
Weet je nog van de les uit groep 6?
Het zaadje van de man gaat in het eitje van de vrouw.
Pas dan groeit er een baby in de buik van de vrouw.
Het zaadje bevrucht het eitje.
Bij planten gaat het anders.
Planten kunnen niet lopen, en ook niet vliegen.
De insecten helpen dus een handje.
Ze brengen stuifmeel naar een andere plant.
Schrijf de naam van de delen van de bloem:
Kies uit: stamper / meeldraad / stengel / bloemblad.

Kleur de bloem: ⇨ stengel ⇨ bloemblaadjes , ⇨ stamper , ⇨ meeldraden + stuifmeel.

Schrijf de naam van de delen van de stamper:
Kies uit: stuifmeel-korrel / vrucht-beginsel / zaad-beginsel / zaad / vrucht.
-

-

-
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Weet jij de volgorde van de bonen-plant nog?
•

1 Zaadje met kiem

•

2 klein plantje
•

3 De plant bloeit
•

4. De peul is groen
•

5. De plant is oud….

6. ..maar de droge zaadjes
kunnen straks weer
•

•

ontkiemen.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Als de peulen droog zijn en er loopt een dier tegen de plant, wat gebeurt er dan?
Niets, de peulen blijven altijd aan de plant vast-zitten
De peulen vallen op de grond en springen en rollen overal naartoe.

Wat zou er gebeuren als de zaadjes allemaal op 1 plek zouden vallen?
Dan zouden er heel veel grote planten op 1 plek groeien.
Dan zou er niet genoeg licht en water zijn voor al die planten.
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Lees de uitleg over zaden op reis.
Er zijn planten met slimme zaadjes.
De esdoorn bijvoorbeeld, de esdoorn gebruikt de wind.
De zaadjes van de esdoorn hebben een soort vleugels.

De gele lis maakt hele droge zaadjes.
De zaadjes drijven als bootjes op het water.
Het water brengt de zaadjes naar een nieuwe plek.

Kun jij voorspellen hoe deze zaadjes reizen?

•

•

Wind

paardenbloem

•

Dieren

•

•

Spring balsemien

Springen

Water
•

•
Klis
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Lees de uitleg over voortplanting zonder bevruchting.

Aardappel plant

Oude aardappel

Nieuwe aardappel

Tulpen bol

De aardappel kan zich voortplanten zonder zaadjes en vruchten. Een tulp ook.
Uit 1 aardappel groeit een plant . Aan de wortels groeien nieuwe aardappelen.
Uit de nieuwe aardappel kan ook weer een nieuwe plant groeien.
Hoeveel nieuwe aardappelen tel jij op het plaatje hierboven? ____________

Welke plant komt uit het zaadje, welke plant komt uit de bol?
Schrijf: zonnebloem / tarwe / tulp / ui

Schrijf: zaad of bol

•

•

•

•

•

•

•

•
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Weet jij wie wat zegt? Trek een lijn naar het juiste tekst-wolkje.
Schrijf de juiste woorden naast de foto’s, kies uit:

bejaarde / schoolkind / peuter / volwassene / puber / baby.
Ik kan al praten en ik fiets
op mijn drie-wieler.
0 jaar
Ik ga naar school en
ik lees al AVI 4!
2 jaar
Ga ga goe goe da da
(= baby taal: ik wil
mijn speen!)
8 jaar
Dit jaar wordt ik oma.

16 jaar
Ik ga naar de
middelbare school.
(= baby taal voor: ik
45 jaar

wil “mijn speen!
Ik ben moeder van 2
kinderen.

69 jaar
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Lees de uitleg over de groei van het hoofd en het gebit.
Bij een baby moet het hoofd nog groeien
De botjes van de schedel zitten nog een beetje los.
Anders kan het hoofd niet groeien.
Met een baby moet je extra voorzichtig doen.

Een baby krijgt eerst melk-tanden.
De melktanden zijn kleiner, een kind heeft 20 melktanden.
Later krijg je grote tanden: wel 32.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Wat is waar?
De schedel bestaat uit 1 stuk bot.

De schedel bestaat uit veel stukjes bot.

Wat zou er gebeuren als een baby meteen grote tanden krijgt?
Niets, dat is geen probleem.

Het past niet, het mondje is te klein.

Dit is jou mond! Kijk goed in de
spiegel en teken jou tanden.
= een kies

= een hoek-tand

= een tand

Hoeveel tanden heb jij al? __________
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Een baby kan nog niet zoveel. Maar als je ouder wordt leer je steeds meer.
Wat past er bij welke fase.
Schrijf

ja of nee.
baby

peuter

schoolkind

puber

ademen
fietsen
lezen
praten
groeien
koken
horen
lachen

Dit meisje droomt ervan om later zelf auto te rijden.
Waar droom jij van? Welke dingen wil jij doen als je volwassen bent?
Schrijf 3 dingen op.

1
2
3
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Lees de uitleg over de puberteit.
In de puberteit verandert je lichaam:
Jongens krijgen een baard en een zware stem.
Meisjes krijgen borsten.
Je krijgt schaamhaar en haar onder de oksels.
Vanaf de puberteit maakt je lichaam zaadcellen of ei-cellen.
Je groeit heel hard: je wordt volwassen.

Jongens en meisjes komen allebei in de puberteit.
Sommige dingen zijn gelijk. Sommige dingen zijn anders.
Waar hoort het bij? Schrijf een X onder meisjes of jongens.
jongens

meisjes

Volwassen worden
Er groeit haar onder je oksels
Er groeit een baard
De borsten groeien
Het lichaam maakt zaad-cellen
De ei-cellen zijn geslachtsrijp.
Je krijgt een zware stem
Je groeit heel hard
Wat vindt jij van de puberteit? Schrijf het op.
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Wat weet jij van het leven van de mug? Schrijf de juiste woorden naast de foto’s,
kies uit:

eitjes / mug / pop in een cocon / maden.

Metamorfose

Maak het verhaal over de metamorfose van de vlieg af.
Gebruik de volgende woorden: metamorfose / mug / eitjes / pop / made / cocon
Als eerste legt de mug heel veel ___________________
Uit een eitje kruipt een _________________
Na een tijdje verandert deze in een ____________ in een _________________
Hieruit kruipt na een tijdje een jonge ________
Op het plaatje zie je de ____________________________ van de mug.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Wat gebeurt er in de cocon?
Niets, de pop ligt te slapen in de cocon.
In de cocon verandert de pop in een vlieg.
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Wat weet jij van het leven van de kikker? Schrijf de juiste woorden naast de
foto’s, kies uit:

eitjes / kikker / kikkervisje.

Metamorfose

Maak het verhaal over de metamorfose van de kikker af.
Gebruik de volgende woorden: metamorfose / kikker / kikkervisje / staart / eitjes
Als eerste legt de kikker heel veel ___________________
Uit een eitje kruipt een _________________
Na een tijdje verliest deze zijn __________________
Dan wordt het kikkervisje een echte ________
Op het plaatje zie je de _______________________ van de kikker.

Zet een X voor het juiste antwoord.
Wat is kikkerdril?

Wat is een dikkopje?

Wat is een metamorfose?

Kikker-visjes

Een soort kikker.

Een planten-eter.

Kikker-eitjes.

Een kikker-visje.

Een grote verandering.
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