Lente

Zaadbommen maken
Wat heb je nodig voor 10 zaadbommen?
•
•
•
•
•
•
•
•

8 eetlepels droge natuurlijke klei (bentoniet
voor als je binnenkort wilt gooien, rode klei
als je ze wilt bewaren)
10 eetlepels potgrond, eventueel met wat 		
compost
2 theelepels chilipoeder
2 theelepels zaadjes, bijvoorbeeld vlinder		
bloemzaadjes of bijenlokkers
1 kom
1 lepel om te roeren
Water, ongeveer 50 ml
1 lege eierdoos

Let op! Verspreid geen invasieve exoten of
hooikoortspesten zoals ambrosia of het giftig
Jacobskruiskruid. De bloembommen zijn bedoeld om binnen de bebouwde kom te gebruiken,
niet in de natuur.
Hoe maak je de bloemenbommen?
Roer alle droge ingrediënten door elkaar en voeg

dan langzaam water toe. Totdat het mengsel aan
elkaar blijft plakken. Maak het niet te nat!
Maak van je mengsel balletjes van ongeveer 3 cm
doorsnede.
Je kunt de zaadbommen bewaren, maar hoe
langer je ze bewaart, hoe minder kiemkrachtig
ze worden. Dat sommige zaadjes ontkiemen in
de bal is niet erg.
Gooi de balletjes op een braakliggend terrein de
stad. Het liefst kies je een plekje met wat zon.
Neem water mee om de bommen een frisse start
te geven. Het liefst water je daarna regelmatig je
zaadbommen.
Als je zelf niet bij de plek kunt, omdat je over
een omheining hebt gegooid, ga dan op een regenachtige dag zodat de zaadjes meteen een
plons water over zich heen krijgen.

Zomer

Doe de smaaktest: appels proeven
Het doel is om de diversiteit in kleuren, geuren,
smaken en texturen van appels te ontdekken. En
de tong te laten wennen aan subtiele smaken en
smaakverschillen van natuurlijke producten zodat kinderen wennen aan gezonder eten.

De smaaktest

De meeste kinderen houden van appels. Maar ze
kennen niet de subtiele smaakverschillen tussen
de verschillende soorten.

Laat de kinderen dan de rassen stuk voor stuk
proeven. Een slok water tussendoor neutraliseert de mond.

Met deze smaaktest ontwikkel je hun smaak en
laat je ze kennismaken met de enorme diversiteit van de natuur.

De ouderen mogen hun bevindingen in een tabel
noteren, ieder voor zich of in groepjes.

Biologische appels
Het beste kun je biologische appels gebruiken
uit de supermarkt of van een appelbomen in de
buurt. Leuk is ze zelf te rapen of te plukken. Je
kunt natuurlijk ook een appelboom in je moestuin planten.

Neem een aantal soorten biologische appels en
snijdt de appels in schijfjes die je per soort op
een bord legt.

Laat ze iets opschrijven over het ras, de kleur, de
maat, de geur, de structuur van de schil en de
smaak. Vervolgens mogen ze per soort een cijfer
geven tussen de 1 en 10.
Kies aan het eind van de test een favoriet.
Deze test kun je ook met andere rassen van fruit
en groenten doen.

Herfst

Insecten zoeken
Bij jonge kinderen staat de angst voor kleine
kriebelbeestjes op nummer drie van de angsten.

wordt de baas over het insect, je hebt er weer de
controle over.

De belangrijkste redenen waarom kinderen bang
zijn voor insecten:
– ze vinden insecten eng
– insecten zijn onvoorspelbaar
– insecten kunnen steken
– kinderen zien dat volwassenen schrikken van
insecten.

Je kunt er in tuin, park of bos zelf naar op zoek
gaan onder rotsen en boomstammen (sommige
insecten zitten op donkere, vochtige plaatsen
terwijl anderen van de zon houden). Maar je kunt
ook een groot wit laken onder een boom houden,

Voor kinderen is het logisch dat ze bang zijn voor
torren, spinnen en insecten. Als kinderen over
die angst kunnen praten vertellen ze meestal
dat die beesten er eng uit zien en dat het griezels
zijn (hoewel je je af kunt vragen hoeveel kinderen echt goed naar insecten hebben gekeken).
Er bestaat dus zoiets als een ingebouwde weerstand en dat is omdat die beestjes niet zo aaibaar zijn.
Een manier die kinderen helpt is als ze leren dat
je insecten kunt vangen. Dan draai je het om. Je

even schudden, en er vallen er wat op het laken.
In een eik kunnen wel 300 verschillende dieren
leven.
Wijs verschillende kleuren, vormen en maten
aan en moedig je kleine verkenner aan om hallo
te zeggen! Doe eventueel de insecten in doosjes
om te bekijken en ze worden minder eng.
Aanraken is misschien een stap te ver. Maar een
slak is niet snel en een lage drempel voor een
eerste aanraking. Durft jouw kind de slak op zijn
arm te laten kruipen?

Winter

Wortelpopje
Ook al groeit er buiten niet veel, binnen kunnen
we van alles laten groeien. Zelfs groenten.
Groenten in je koelkast zijn niet dood. Dat ontdek je als je een stuk winterwortel op water zet.
Het worden plantjes! Deze plantjes krijgen haar
dat je kunt eten in de sla.
Winterwortels zijn heerlijk om tussendoor te
eten of in de soep te doen. Heb je de wortel op,
gooi het topje dan niet weg. Je kunt er een leuk
poppetje van maken.
Je hebt hiervoor het bovenste topje nodig van
4-5 cm lang. Maak ogen, neus en mond door luciferkopjes in voorgeprikte gaatjes te steken.

De onderkant is misschien een beetje uitgedroogd. Snij er een dun plakje af. Dan zet je de
wortel op een schoteltje water. Het schoteltje
zet je op een warme, lichte plek.
Zorg ervoor dat er water op het schoteltje blijft,
houd het in de gaten.
Na een paar dagen krijgt het poppetje haar. Als
het zover is, zet het schoteltje dan op een koelere plek. Anders wordt het haar slap. Het haar
kun je afknippen en door de sla doen. Je zult je
verbazen hoe smakelijk dat is.

