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Vanaf deze maand vind je in Groei
& Bloei regelmatig de Kinderpagina, 
met leuke weetjes en doe-dingen 
voor de (klein)kinderen. Wil je er 
meer kinderen blij mee maken, 
download dan de Kinderpagina
via www.groei.nl/plantenlol en deel 
hem uit.

Gezonde bloemen
Maak leuke en gezonde tulpen, en eet
ze daarna lekker op!
Met een beetje fantasie kun je ook andere 
bloemen maken ...

Nodig 
 • 1 komkommer 
 • 1 peen 
 • cocktailprikkers 
 • mesje
 • snijplank

Werkwijze
Snijd plakjes van de peen en de  
komkommer. Leg een plakje peen op
de snijplank en snijd er twee kleine 
driehoekjes uit. Nu lijkt het op de
bloem van een tulp.
Snijd de komkommerplakjes door
midden en haal er een driehoekje uit;
dit zijn de blaadjes.

Mopje
Ober, is deze portie sla voor 
twee personen?
Jazeker, meneer!
Waarom zit er dan maar één slak in?

Plaats de bloem van de peen en de 
blaadjes van de komkommer op een 
cocktailprikker. Je kunt de bloem op 
een blokje kaas prikken of op een groter 
stuk komkommer. Als je meerdere 
bloemetjes maakt, lijkt het een heel veld 
vol bloemen.
Je kunt met een beetje fantasie ook 
andere bloemvormen maken.Groene Blaadjes

Waarom zijn de blaadjes van de 
meeste planten groen?

In de plant zit een soort fabriekje 
dat zuurstof en voedsel voor de 
plant kan maken onder invloed 
van zonlicht. Daarvoor gebruikt 
de plant bladgroenkorrels die het 
blad groen kleuren.

Proefje
Als het blad niet genoeg licht 
krijgt, wordt het minder groen. 
Dek eens een deel van een blad 
af met aluminiumfolie. Wacht 
dan een week of twee. Alleen 
waar het licht bij kan, is het blad 
nog groen. Onder de aluminium-
folie wordt het blad geel of rood.



69G R O E I & B L O E I – M E I – 2 0 1 6

Bellen Blazen
Maak je eigen bellenblaashouder en 
ga leuk buiten bellen blazen.

Nodig
 • aluminiumdraad of ijzerdraad
 • kralen
 • draadtang
 • koker, glas of bezemsteel

Werkwijze
Knip een stuk draad van ongeveer 30 
cm af. Maak een rondje rondom een 
kartonnen koker, een drinkglas, bezem-
steel of andere ronde vorm en draai 
het uiteinde van de draad strak om het 
resterende stuk draad heen.
Rijg kralen aan het rechte stuk draad, 
probeer de eerste kralen over de ge-
draaide draad heen te schuiven. Bedek 
de hele draad met kralen, maar laat de 
onderste 1 tot 2 cm vrij. Maak hier een 
mooie krul of buig de draad dubbel, 
zodat de kralen er niet meer af kunnen 
schuiven.

De bellenblaashouder is nu klaar voor 
gebruik, dus vul een bakje, kopje of 
schaaltje met bellenblaassop en hup 
naar buiten! Of maak er nog één, en
ga met een vriend(in) bellen blazen, 
want samen is het nog veel leuker!

Doolhof
Help het lieveheersbeestje om bij zijn 
vriendjes te komen

Kleuren
Download deze kleurplaat via  
www.groei.nl/plantenlol. 

Je vindt op de site ook meer foto’s en 
uitleg over de onderwerpen op deze 
pagina’s.

Tekst Birgit Davids
Beeld Birgit Davids e.a.


