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Figuur 4, 6 en 14 zijn afkomstig uit het boekje Koe en Tuloie
Figuur 2, 5, 10, 12, 13, 16 zijn afkomstig van het internet. 2: http://www.3lacademie.nl/?page_id=5361, 5:
http://www.tuinseizoen.com/5-tips-voor-bloembollen-planten/, 10: http://www.nldata.nl/emmaus/cgioic/pagedb.exe/show?no=3637&fromno=3542, 12: http://zoom.nl/foto/natuur/roze-tulpen.1611562.html, 13:
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ALGEMEEN
INLEIDING
Koe en Tulpie
Door de leerlingen kennis te laten maken met Koe en Tulpie ontdekken zij hoe een bloembol zich na
het planten ontwikkelt tot een prachtige tulp en wat hiervoor nodig is. Er is hierbij aandacht besteed
aan de werking van verschillende seizoenen en hoe deze invloed hebben op de natuur en wat je zelf
kunt doen om het proces te ondersteunen.
De leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en ervaren wat een bloembol is, wat deze nodig heeft om te
groeien en komen er vervolgens achter hoe de natuur werkt.
Samen met Koe gaan de kinderen deze uitdaging aan, waarbij ook de koppeling wordt gemaakt naar
andere vakinhouden zodat het gemakkelijk wordt gemaakt om de lessen naast de methode te
gebruiken.
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WERKEN MET HET LESPAKKET VAN KOE EN TULPIE
Jonge kinderen leren door te doen: ergens aan mogen zitten en voelen, er aandachtig naar kunnen
kijken, er aan ruiken, proeven en er over te praten. Ze leren door gezamenlijk op ontdekking te gaan.
De verzamelde lessen zijn zeer divers van karakter. De ontwikkeling van cognitieve vaardigheden gaat
hand in hand met de ontwikkeling van vaardigheden als samenwerken, onderzoeken en beeldend
vormgeven. Het lespakket ‘Koe en Tulpie’ is vormgegeven rondom het prentenboekje over de groei
van een tulp. Door middel van het verhaal komen de kinderen met thema’s in aanraking als groei, bloei
en seizoenen.
Juist omdat de seizoenen erg belangrijk zijn bij de ontwikkeling van de tulp gaat dit lespakket mee met
de cyclus van de natuur. De start van het thema is in de herfst/winter: wanneer de bollen geplant
worden. De afronding is aan het einde van de lente: na de bloei van de tulpen.
Het pakket bevat diverse lessuggesties. Uiteraard kan de leerkracht hieruit kiezen; de leerkracht weet
immers waar de groep behoefte aan heeft, wat er wel en niet mogelijk is in de groep. Zo kan de
leerkracht gemakkelijk een herfstactiviteit omvormen tot herhalingsactiviteit in de lente met concreet
materiaal uit de natuur. Al met al bieden Koe en Tulpie ontelbare mogelijkheden om de leerlingen zich
te laten verwonderen over groei en bloei in hun naaste omgeving.
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WOORDEN VOOR HET THEMA KOE EN TULPIE
HERFST- EN WINTERACTIVITEITEN
Bloembol
Bolletje *
Paraplu
Sneeuwvlokken
Winterslaap

Planten
Herfst
Winter
Glijden
Dekentje van sneeuw *

Voorzichtig
Kletteren
Holletje
Vergeten
Voorjaar

Huppelen
Druppels
Dorst
Goed smaken
Warmer
Blaadjes
Verstopt
Verrassing
Ruikt

Sprietje
Frisse douche *
Opslurpen
Supertrots
Lui
Groter
Bladeren
Openspringen
Plukt

LENTEACTIVITEITEN
Zonnestralen
Gieter
Nattigheid voelen *
Wortels
Langer *
Zonnebaden
Binnenin
Knop
Van zijn beste kant laten zien *
Allerliefste

* Deze woorden hebben een spreekwoordelijke of een dubbele betekenis
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LEERDOELEN
KERNDOELEN EN ALGEMENE DOELEN
De doelstellingen van dit lespakket komen overeen met kerndoelen 40 en 41 van het domein Natuur
en Techniek van het SLO.
Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende
planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
Bij het lespakket van Koe en Tulpie gaat het om de volgende onderdelen:
 dat er een verscheidenheid aan organismen is (planten, dieren, mensen, schimmels en
paddenstoelen);
 dat de organismen voornamelijk dezelfde functionele onderdelen bezitten;
 dat de planten met de seizoenen kunnen veranderen;
 dat planten en dieren ruimte nodig hebben om te leven;
 dat planten zich ook voortplanten;
 dat planten moeten worden verzorgd.

Kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en
functie van hun onderdelen.
Bij het lespakket van Koe en Tulpie gaat het om de volgende onderdelen:
 het kennen van de onderdelen van een plant: bloem, stengel, blad en wortel;
 het ontkiemen van zaden.
Door in het onderwijs te werken met behulp van betekenisvolle thema’s en situaties, die in het belang
zijn van de brede ontwikkeling van de leerling en met elkaar samenhangen, zullen er op vele vlakken
mogelijkheden zijn om het onderwijs in te richten. Hierbij wordt de koppeling gemaakt met andere
(sociale) vakinhouden, waarvan de kerndoelen de beoogde doelen zullen ondersteunen. Je kunt hierbij
denken aan vakinhouden als taal, rekenen, bewegingsonderwijs, beeldende vorming, muziek,
samenwerken, onderzoeken et cetera.
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OVERZICHT LESACTIVITEITEN EN TUSSENDOORTJES
Hieronder een overzicht van de beschikbare lesactiviteiten omtrent het boekje Koe en Tulpie.

HERFST- EN WINTERACTIVITEITEN
Introductie boekje Koe en Tulpie
Beeldwoordenweb Koe en Tulpie
Bollen en knollen
Liedje: Kijk daar is Koe!
Bollen planten
Winterslaap

P. 9
P. 10
P. 11
P. 12
P. 13
P. 14

LENTEACTIVITEITEN
De groei volgen
Lentekriebels
Tentoonstelling
De groei van Tulpie
Ra, ra, wat is het?

P. 15
P. 16
P. 17
P. 18
P. 21

AFSLUITENDE ACTIVITEITEN
Luisterboek
Tentoonstelling

P. 22
P. 23

TUSSENDOORTJES
Op pagina 24 staat een overzicht van alle tussendoortjes.

TAALSPELLETJES
Woordkaarten
Zoek de beginletter
Woord stempelen
B-b-b bolletje
De d van drup
De s van slurp

Bijlage
P. 28
P. 30
P. 32
P. 36
P. 37
P. 38

REKENSPELLETJES
Het juiste aantal bollen
Het juiste aantal tulpen
De goede volgorde
Optellen
Groot, groter, grootst
Groepjes van 3
Groepjes van 5

Bijlage
P. 39
P. 40
P. 41
P. 42
P. 43
P. 44
P. 45

LIEDJES
Kijk daar is Koe
In het najaar

Bijlage
P. 46
P. 47
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De winterslaap
Kiekekoe

P. 48
P. 49

THEMA HERFST-WINTER
Bijlage
Egel in de winterslaap
Bloembollenakkers in de zandtafel
Handpop Koe
Koe in de sneeuw
Hoe gaat het met Tulpie?
In de sneeuwstorm

P. 50
P. 51
P. 52
P. 54

THEMA LENTE
Bijlage
Knutselen met jonge dieren
Taalspelletjes met jonge dieren
Uitstapje naar de kinderboerderij
Koe wil Tulpie water geven
In de regenbui
Groen is groen
De bloemen krijgen kleur

P. 55
P. 57
P. 58
P. 59

THEMA KWEKERIJ/BLOEMENWINKEL
Kiekebol
Een mooie tulp
De knop van Tulpie
Buitenkant van Tulpie
Binnen in de bloem
Knutselen met bloembollen
Bloembollenakkers in de zandtafel
Uitstapje naar een kwekerij
Huishoek: de bloemenwinkel
Knutselen met tulpen
Uitstapje naar de velden

Bijlage
P. 60
P. 61
P. 62
P. 63
P. 64
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Herfst- en winteractiviteit

Introductie boekje ‘Koe en Tulpie’
Vorm activiteit
Duur
Lesdoel
Materiaal
Voorbereiding
Lesverloop

Grote/kleine kring – taal en lezen
30 minuten
De leerling oriënteert zich op het verhaal van Koe en Tulpie.
- (Digitaal) prentenboek / schootboek ‘Koe en Tulpie’
De groep zit in de (kleine) kring.

Inleiding
Wanneer de leerlingen het boekje over Koe en Tulpie voor het eerst zien, kan er begonnen worden
met het bespreken van de voorkant, de titel en de illustraties. Laat de leerlingen voorspellen waar
het boekje over zou kunnen gaan. Vertel zelf nog geen verhaal, maar geef de leerlingen de ruimte
om zelf te bespreken wat er op de afbeeldingen te zien is.
Op deze wijze van ‘pre-teaching’ kunnen ook de minder taalvaardige leerlingen het verhaal zelf eigen
maken, zonder dat zij de betekenis van de precieze tekst hoeven te kennen.
Kern
Nadat de leerlingen alle platen van het boekje gezien en besproken hebben, wordt het verhaal zelf
door de leerlingen verteld. Laat de eerste plaat nog eens zien stimuleer de leerlingen na te denken
over wat er gebeurt: Wat zie je hier? Wat denk je dat er gebeurt? Vat vervolgens de reacties van de
leerlingen samen.
Afsluiting
De kinderen gaan nu luisteren naar de letterlijke tekst van
het verhaal. Lees ook de moeilijkere teksten letterlijk
voor. Zo maken jonge kinderen die zelf nog niet kunnen
lezen kennis met geschreven taal en de gebruikte
zinconstructies.
Leg vervolgens de betekenis uit van de woorden
bloembol, voorjaar en groeien en biedt deze in
samenhang aan. Na afloop krijgen de leerlingen de
gelegenheid om het boek nog eens na te vertellen met de
nieuwe informatie.
FIGUUR 1 HET SCHOOTBOEK IN DE KRING

Na de les
Het is goed om het prentenboek meerdere malen letterlijk voor te lezen, afwisselend in grote en
kleine kring.
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Herfst- en winteractiviteit

Beeldwoordenweb ‘Koe en Tulpie’
Vorm activiteit
Duur
Lesdoel
Materiaal

Voorbereiding

Grote/kleine kring– taal en lezen
30 minuten
De leerling oriënteert zich op de woorden uit ‘Koe en
Tulpie’
- (Digitaal) prentenboek ‘Koe en Tulpie’
- groot vel papier
- dikke (gekleurde) stiften
- blanco beeldwoordenweb en Wie?-Wat?-Waar?pictogrammen van P. 26 en P. 27.
Hang de Wie?-Waar?-Wat?-pictogrammen op het bord of
plak ze op een groot vel papier.
De groep zit in de grote/kleine kring.

Lesverloop
Inleiding
Om het verhaalbegrip van de leerlingen te bevorderen wordt een beeldwoordenweb gemaakt van
het verhaal over Koe en Tulpie. Introduceer allereerst de Wie?-Waar?-Wat?-pictogrammen en stel
daarbij de bijbehorende vragen: Wie zijn de hoofdpersonen (Wie?), Waar speelt het verhaal zich af
(Waar?) en wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen (Wat?). Als extra ondersteuning en controle
kan het verhaal natuurlijk nog eens voorgelezen worden.
Kern
Met de leerlingen worden de Wie?-Waar?-Wat?-vragen
beantwoord. Iedere gekleurde tak is representatief voor
een vraag. Het is belangrijk hierbij sturende vragen te
stellen en de antwoorden van de leerlingen te gebruiken
in het resultaat om de betrokkenheid te verhogen. Een
antwoord is dus altijd goed, maar soms moet er nog een
beetje doorgevraagd worden. Bij de Wie?-vragen draait
het om de personages uit het boekje, bij de Waar?-vragen
waar het verhaal zich afspeelt en bij de Wat?-vragen wat
de belangrijkste gebeurtenissen zijn.
FIGUUR 2 VOORBEELD FORMAT BEELDWOORDENWEB

Het beeldwoordenweb wordt ingevuld met woorden en
kleine illustraties zodat de leerlingen het woordenweb zelf ook kunnen navertellen. Voor de
ontwikkeling van het woordbeeld wordt het woord er wel bijgeschreven.
Afsluiting
Voor de inprenting kan het verhaal worden naverteld aan de hand van het beeldwoordenweb, die
met input van de leerlingen is samengesteld.
Na de les
Voor de taalvaardige leerlingen kunnen de Wat?-vragen nog verder gespecificeerd worden in de
takken problemen en oplossingen, welke kunnen worden besproken in een kleine kring. De takken
Wie?-Waar?-Wat? worden dan de takken Wie?-Waar?-Probleem?-Oplossing?.
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Herfst- en winteractiviteit

Bollen en knollen
Vorm activiteit
Duur
Lesdoel
Materiaal

Voorbereiding
Lesverloop

Instructiekring – kleine kring – wereldoriëntatie
Grote kring: 10 minuten. Kleine kring: 20 minuten per kring.
Afsluiting: 15 minuten
De leerling leert de verschillen tussen bollen en knollen te
benoemen.
Aardappelen, uien, tulpenbollen, snijplankjes, mesjes (of één
enkele voor de leerkracht), loepjes, stempelinkt, A4-tjes met
vier vakken (ruiken, zien, voelen, stempel), potloden.
Digibord (schooltv.nl: Verschil bol en knol. 3.39 min.)
Zorg voor bovenstaande materialen

Inleiding
Start in de kring met de hele groep en laat de meegebrachte materialen zien. Vertel dat de kinderen
de aardappels, tulpenbollen en uien gaan onderzoeken. Bedenk of het in orde is dat de kinderen zelf
gaan snijden, anders hiermee assisteren. Vertel over het feit dat er bollen en knollen zijn waaruit
planten groeien. De aardappel is een knol, de ui een bol. Tulpie is ook een bol. Laat de A4-tjes zien die
uit vier vakken bestaan. Leg uit dat de kinderen gaan ruiken, goed kijken en voelen aan de bollen en
knollen. En dat zij met jouw hulp hun vondsten noteren op het blad.
Kern
De leerkracht verdeelt de groep in groepjes van vier. De groep als geheel heeft speelwerktijd, om de
beurt gaat een groepje van vier aan de slag met de bollen en knollen. De leerkracht is daar bij, in
gesprek met de kinderen en noteert de waarnemingen van de leerlingen in de verschillende vakjes. De
kinderen onderzoeken (ruiken, kijken, voelen), tekenen, zijn in gesprek met elkaar en de leerkracht en
stempelen.
Afsluiting
Aan het einde van de activiteit evalueert de leerkracht de
activiteit met de kinderen. Wat viel ze nou op? Wat zagen ze?
Hoe voelde de aardappel, hoe rook de ui? Wat is het verschil
tussen een bol en een knol? Bekijk een aantal tekeningen van
de kinderen en bespreek enkele opmerkingen. Dan samen
kijken naar een kort filmpje op schooltv.nl (3.39 min.) over
het verschil tussen bollen en knollen.
FIGUUR 3 BOLLEN EN KNOLLEN OPENGESNEDEN
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Herfst- en winteractiviteit

Liedje: ‘Kijk daar is Koe!’
Vorm activiteit
Duur
Lesdoel
Materiaal

Voorbereiding

Klassikaal – muziek
20 minuten
De leerling leert het liedje ‘Kijk daar is Koe!’
- Digibord
- Notenschrift ‘Kijk daar is Koe!’
- Digitaal bestand met tekst en melodie
Zet de eerste twee illustraties van het boekje op het digibord,
met daaronder het eerste couplet.

Lesverloop
Inleiding
De leerlingen zitten in de kring en herkennen de eerste twee platen uit het boekje van Koe en Tulpie.
Wees nieuwsgierig naar wat er ook alweer gebeurt op de afbeelding en geef enkele leerlingen de beurt
om over de plaatjes te vertellen.
Kern
Vat de reacties van de leerlingen samen door de tekst van het liedje te zingen op de juiste melodie. De
tekst van het liedje komt sterk overeen met de tekst uit het boekje, dus is voor de leerlingen inmiddels
herkenbaar. Wijs bij het zingen naar het plaatje waarop te zien is wat er gebeurt. Herhaal dit een aantal
keer en geef nu de leerlingen de beurt om aan te wijzen wat ze horen. Zorg ervoor dat de leerlingen
hier nog niet meezingen, om de juiste tekst en melodie optimaal over te kunnen nemen.
Breid vervolgens de oefening uit met bewegingen die ieder kind tijdens het zingen kan maken. Doe de
bewegingen zelf in spiegelbeeld voor, zodat de leerlingen het gemakkelijk over kunnen nemen.
Hieronder een suggestie, maar het is ook leuk de leerlingen zelf een beweging te laten bedenken.
‘Kijk daar is Koe, wat heeft ze in haar hand?’ – handen naast het hoofd in vragende houding
‘Het is een schepje dat steekt ze in het zand’ – maak met de rechterhand een scheppende beweging.
‘Graaft daarmee een holletje met Tulpie op haar arm’ – begraaf Tulpie met de linkerhand
‘Onder de grond zit Tulpie lekker warm’ – druk de aarde plat met beide handen
Afsluiting
Leer de leerlingen het liedje nu meezingen. Voor de leerlingen die
het lastig vinden kunnen de bewegingen en de afbeeldingen hulp
bieden.
Na de les
Naast het eerste couplet bestaan er nog drie coupletten, die over
de rest van het boekje gaan. Je kunt deze coupletten op dezelfde
manier aanleren, met de juiste illustraties en passende
bewegingen. Hang de afbeeldingen vervolgens in een rij achter
elkaar, zodat het hele verhaal door middel van een lied en een
dans verteld kan worden.

FIGUUR 4 KOE GRAAFT TULPIE IN
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Herfst- en winteractiviteit

Bollen planten (buiten okt.-dec.)
Vorm activiteit
Duur
Lesdoel
Materiaal

Voorbereiding

Klassikaal – wereldoriëntatie
30 minuten
De leerling leert wat er nodig is om een tulpenbol te planten
Stukje(s) onbeplante grond, tulpenbollen, schepjes, evt. gieter.
Digibord (schooltv.nl Bollen planten: hoe plant je een bol in de
grond? 2.39 min)
Zorg voor het materiaal en kies een geschikt (droge) dag. Vraag evt.
hulp van een ouder. Lees van te voren hoe een tulpenbol te poten
(http://www.tulpen.nl/kinderen/tulpenbollen_poten)

Lesverloop

Inleiding
Kijk in de kring/klassikaal naar het filmpje van schooltv.nl: bollenplanten: hoe plant je een bol in de
grond? Herhaal met de kinderen wat er gezegd is in het filmpje: waar gaan we op letten? De kinderen
krijgen ieder een tulpenbol die ze gaan planten. Waarschuw de kinderen dat de bollen teer zijn en dat
er goed voor gezorgd moet worden: voorzichtig dus!
Kern
Naar buiten en plant de bollen. Kies een organisatievorm die past bij de situatie. Wellicht is er een
ouder die om de beurt een groepje mee kan nemen naar buiten en de kinderen helpt bij het planten?
Of ga je met de hele groep tegelijkertijd?
Afsluiting
Bespreek de activiteit na in de groep. Wat gaat er nu gebeuren met de bollen? Grijp ook terug op het
verhaal van Koe en Tulpie.

FIGUUR 5 BOLLEN PLANTEN
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Herfst- en winteractiviteit

Winterslaap
Vorm activiteit
Duur
Lesdoel
Materiaal

Kleine kring – wereldoriëntatie
15 minuten
De leerling leert wat een winterslaap is en dat sommige
dieren en planten dat doen.
- Illustratie Tulpie in winterslaap
- Een groot vel papier met kleurstiften

Voorbereiding
Lesverloop
Inleiding
Kijk samen terug op de les waarbij de groei van Tulpie aan de hand van de seizoenen in kaart is
gebracht. Vraag de leerlingen in het kort nog even uit te leggen wat er per seizoen gebeurt onder
de grond. Sta hierbij stil bij de winter en dat Tulpie een groot gedeelte van de winter lekker ligt te
slapen en pak de illustratie erbij. Waarom gaat Tulpie slapen? En hoe noem je zoiets?
Voor de taalsterke leerlingen is dit een goede activiteit om het niveau hoger te tillen en dieper in te
gaan op vragen die spelen. Voor de taalarme leerlingen kun je de activiteit gebruiken als preteaching voor het bijbehorende filmpje dat voor de gehele groep afgespeeld kan worden.
Kern
Mogelijk zijn er leerlingen die al iets kunnen vertellen over een
winterslaap. We weten uit het boekje dat bloembollen een
winterslaap houden, maar wellicht wordt er in de kring ook al
gesproken over dieren. Laat de leerlingen associaties maken met
planten, dieren en andere dingen waar ze bij een winterslaap aan
denken. Maak ook hiervan een beeldwoordenweb, met in het
midden het woord winterslaap. Maak het web wederom
inzichtelijk met het toevoegen van beelden/tekeningen.
Afsluiting
FIGUUR 6 TULPIE HOUDT EEN WINTERSLAAP
Als afsluiting van de les kan ervoor worden gekozen om
leerlingen een mini-presentatie te laten geven aan de hand van
het door hun opgestelde beeldwoordenweb, om de anderen te laten horen wat ze bedacht hebben
over de winterslaap. Ook staat er een leuk filmpje op internet (zie pagina 65) over de winterslaap
bij dieren en hoe dieren zich daar op voorbereiden. Na het filmpje kan er een vergelijking worden
gemaakt tussen de winterslaap van planten en dieren.
Na de les
Een andere mogelijkheid is om een koppeling te maken naar de winter en de mens. Houden wij ook
een winterslaap? Waarom wel? Waarom niet? Waarom zouden we dat wel of niet moeten doen?
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(Vroege) Lenteactiviteit

De groei volgen
Start raamtekening (doorlopend)
Vorm activiteit
Duur
Lesdoel
Materiaal

Voorbereiding
Lesverloop

Kring – spreekvaardigheid - wereldoriëntatie
1e keer 30 minuten en tekening maken 60 minuten, daarna 2
x 30 minuten
De leerling krijgt inzicht in de seizoenen en herkent de
bijhorende elementen.
Verf, raam, boeken over seizoenen, foto’s van verschillende
seizoenen. Een afbeelding van dezelfde boom in winter,
lente, zomer en herfst op digibord en A4tjes
Zorg voor materiaal

Inleiding
In de kring: de tulpen zitten in de grond, de winter is begonnen en nu is het wachten. Waarop? Op de
lente. Wat is dat dan, winter en lente? En zomer en herfst? Waar denk je aan? Bespreek heel kort de
afbeelding van de boom, noem de verschillende jaargetijden vaak en verdeel de groep in koppels van
twee. Geef ieder groepje een A4 met de boom tijdens de vier seizoenen. Verder krijgen de groepjes
plaatjes van de verschillende jaargetijden. De opdracht is om die plaatjes bij de boom te leggen die
daar bij past volgens hen.
Kern
Loop langs de verschillende groepjes en praat over wat ze zien en
denken. Eindig met de gehele groep en geef aan dat je samen met
een aantal kinderen een raamtekening wilt maken over Tulpie in
de herfst. Wat moet er op de tekening komen? Een boom is heel
geschikt om de seizoenen mee te duiden. Kies dan twee kinderen
uit die de raamtekening gaan maken (met ouder/stagiair). In de
winter en lente laat je de raamtekening veranderen met de
seizoenen mee. Tulpie zal bijvoorbeeld boven de grond komen en
gaan bloeien. De boom krijgt bloesem, vogeltjes hebben een
nestje. Kies steeds andere kinderen om aan de tekening te
werken. Praat voordat er gewerkt gaat worden aan de
raamtekening in de kring met alle kinderen. Wat zien we buiten?
Welk jaargetijde is het nu? Wat moet er op de tekening komen?
FIGUUR 7 THEMA IN DE KLAS

Afsluiting
Bespreek met de kinderen in de groep de schildering. Wat is er
getekend? Waar zijn ze trots op? Waar zit Tulpie nu?
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Lenteactiviteit

Lentekriebels
Vorm activiteit
Duur
Lesdoel
Materiaal

Voorbereiding

Spreekvaardigheid – wereldoriëntatie: naar buiten!
60 minuten
De leerling leert de start van het voorjaar herkennen met
behulp van signalen uit de natuur.
Loepjes, potjes, verrekijkertjes, mobiele telefoon voor foto’s
en geluidsopnames, papier, potloden. Digibord schooltv.nl
met Uit mijn bol. Een vrolijk liedje over de lente van 1.45 min
Ouderhulp, kleine verkenning van de schoolomgeving, kies
een dag uit met echt lenteweer.

Lesverloop
Inleiding
Gebruik het liedje ‘Uit mijn bol’ ter introductie van het onderwerp, of vertel hoe je zelf bent opgestaan
die ochtend: je voelt lentekriebels. Spreek kort hierover samen met de kinderen. Niet te lang: met
lentekriebels wil je vooral naar buiten! Bespreek de regels: wat mag je wel en niet met planten en
dieren doen?
Kern
Verdeel de kinderen in groepjes (van drie bijvoorbeeld). Laat hen dingen verzamelen/tekenen die
volgens hen écht bij de lente passen. Loop zelf ook rond met fotocamera/mobiele telefoon, om die
eerste bloesems te fotograferen en de lokroep van vogels als geluid op te nemen.
Afsluiting
Verzamel alles wat gevonden en gemaakt is en bespreek dit in de kring.

FIGUUR 8 MET DE KLAS EROPUIT
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Lenteactiviteit

Verteltafel
Vorm activiteit
Duur

Lesdoel

Materiaal

Voorbereiding

Klassikaal – wereldoriëntatie
Vormgeving is een doorlopend proces welke in totaal
ongeveer 2 uur in beslag zal nemen. Wanneer de verteltafel
klaar is kunnen duo’s ongeveer 20 minuten werken met de
verteltafel.
De leerling leert het prentenboek te doorgronden door
middel van het naspelen van de taferelen in het boek met
behulp van attributen.
Papier, klei, potloden, stiften, playmais, Playmobil, lego,
karton enz. De bladzijden van Koe en Tulpie vergroot
afgedrukt en bijvoorbeeld geplakt boven de verteltafel. Een
laptop met daarop het verhaal, voorgelezen door de
leerkracht.
Neem het boekje ‘Koe en Tulpie’ zorgvuldig door. Bedenk
welke kinderen de verteltafel een eerste invulling kunnen
geven: kinderen die al iets verder in hun geletterdheid zijn.
Bedenk
welke
attributen
door
de
leerkracht
meegenomen/gemaakt moeten worden. Let op: het is de
bedoeling dat de kinderen zelf bedenken welke personages
en attributen en decors op welke manier vorm gegeven
kunnen worden. Soms volstaat het om een mooi kleed neer
te leggen en geschikte materialen en het verhaal met de
tekeningen groot op te hangen.

Lesverloop
Inleiding
Lees het verhaal van Koe en Tulpie nog eens voor in de groep. Leg uit dat jullie samen een verteltafel
zullen maken: een soort minitheatertje. Laat de materialen zien die beschikbaar zijn. Vraag drie
kinderen om te bedenken wat er allemaal moet komen om het verhaal na te kunnen spelen. Welke
dieren/mensen? Hoe maak je die? Hoe maak je de omgeving? Wanneer de drie aan de slag gaan
worden zij geholpen bij het noteren van hun ideeën. Deze worden na het werken besproken in de
groep. Bij het vervolg worden de bevindingen weer besproken. Kies weer drie kinderen uit die de
ideeën gaan uitwerken. Dit proces wordt herhaald totdat de verteltafel klaar voor gebruik is.
Kern
Laat alle kinderen in de groep om beurten in duo’s werken met de
verteltafel. Koppel taalvaardige aan minder taalvaardige kinderen. Laat hen
het verhaal van Koe en Tulpie naspelen in hun minitheater. Sommige
kinderen kennen het verhaal uit hun hoofd. Anderen kijken naar de
illustraties of gebruiken de laptop en luisteren onder het spelen naar het
verhaal. Observeer de kinderen op afstand of speel met ze mee.
Afsluiting
Als alle kinderen (bijvoorbeeld onder speelwerktijd) zijn geweest zou één
duo het verhaal voor de groep kunnen naspelen.

FIGUUR 9 KOE EN TULPIE
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Lenteactiviteit

De groei van Tulpie
Vorm activiteit
Duur

Lesdoel
Materiaal

Voorbereiding

Klassikaal – spreekvaardigheid - wereldoriëntatie
Opstart planten van de bollen in potjes: 30 minuten
Elke dag een foto maken van de groei van een tulp: 5 minuten
Elke dag meten van de tulp: 5 minuten
Om de paar dagen tekenen van de bol/tulp: 15 minuten per keer
Ecolineproefje: 15 minuten
Uitbeelden groei: 10 minuten
De leerling leert wat groeien is en wat daarvoor nodig is.
Tulpenbollen, aarde, geprepareerde bloembollen en geschikte
bakjes, schoteltjes, touwtjes en centimeters, papier, potlood,
muziek, digibord voor filmpjes op schooltv, satéprikkers, theeglas,
digitale
fotocamera
op
statief,
computer
met
bewerkingsprogramma movie maker, ecoline, vaasjes, bosje witte
tulpen.
Bovenstaande materiaal verzamelen. Oriënteren: hoe kun je met
movie-maker
een
stopmotionfilmpje
maken?
www.youtube.com/watch?v=ZIl85IF2jsE
Oriënteren op planten en verzorgen van tulpen bollen. Bijvoorbeeld
op: www.tulpen.nl

Lesverloop

De groei van een bol volgen kan op verschillende manieren. Hieronder volgen verschillende suggesties.
Uiteraard hoeft niet alles uitgevoerd te worden, kies wat past in de groep en in de tijd. Bollen plant je
meestal buiten. Maar tulpen in de klas (in eigen pot) zijn heel geschikt om leuke activiteiten mee uit te
voeren. Wanneer men bollen ‘geforceerd’ binnen tot bloei wil laten komen, kan men het beste contact
opnemen met de plaatselijke bloembollenteler.
Inleiding
Hieronder staan een aantal filmpjes (schooltv.nl), gericht op bollen (tulp). Deze kunnen getoond
worden ter introductie van een activiteit, of juist ter afsluiting.
Huisje boompje beestje: uit mijn bol. 15 minuten. Raaf en Erik gaan de boer helpen met het rooien
van bloembollen. Ook volgen we twee leerlingen die de groei van een tulp volgen. Een leuk en leerzaam
experiment dat ook in de klas gedaan kan worden: Meet eerst de omtrek van de bol met behulp van
een touwtje. Hoe voelt de bol aan? Noteer de gegevens in een tabel met de datum. Steek satéprikkers
in de bol en hang hem met de onderkant in een vaasje/fles met water. Wanneer de wortels groeien
en de stengel zich ontwikkelt herhaal je de metingen. Ontdek dat de bol kleiner wordt en slapper: het
plantje haalt voedsel voor de stengel en de bloem uit de bol!
Huisje boompje beestje: de tulp. 15 minuten. De tulp is een mooi voorbeeld van een bolgewas. In de
bol zit een piepklein plantje. Het wacht daar keurig opgevouwen op de lente. Fahd krijgt 2 neven uit
Marokko op bezoek. Het enige wat ze willen zien zijn tulpen! Het betreft
een filmpje over de Nederlandse symbolen, het uiterlijk van een tulp en
de eigenschappen van een bol.
Huisje boompje beestje: groei en bloei. 15 minuten. Hoe groeien de
planten en de bomen en wat is er nodig om te groeien?
Huisje boompje beestje: het jaar rond. 15 minuten. Carlijn heeft zin in
de lente en heeft alvast narcissen gekocht. Carlijn gaat op bezoek bij
een bloemenkas. Daar leert ze meer over wat bollen nodig hebben om
te groeien. Ook bekijkt ze een bloembol van binnen. Over seizoenen,
FIGUUR 10 HUISJE BOOMPJE BEESTJE
het planten van bollen.
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Kern
Volgen van de groei: waarnemen en meten.
Laat de kinderen elke dag even naar de tulp kijken. Is er verandering? Op een blad tekenen
ze de tulp na. Met een touwtje of centimeter kunnen de kinderen de groei onderzoeken.
De touwtjes kunnen naast elkaar geplakt worden en zo een ‘grafiek’ vormen. In de
groep kan gesproken worden over de begrippen lang, centimeter, meten. Er kan
ook een grafiek door de hele groep gemaakt worden waar elke dag even naar
gekeken wordt.

Voedsel uit de bol!
Een leuk en leerzaam experiment dat ook in de klas gedaan kan
worden: Meet eerst de omtrek van de bol met behulp van een
touwtje. Hoe voelt de bol aan? Noteer dit. Steek satéprikkers in de
bol en hang hem met de onderkant in een vaasje/fles met water.
Wanneer de wortels groeien en de stengel zich ontwikkelt herhaal je
de metingen. Ontdek dat de bol kleiner wordt en slapper: het haalt
voedsel voor de stengel en de bloem uit de bol!

FIGUUR 11 EXPERIMENTEREN MET EEN

Time Lapse filmpje maken van Tulpie
BOL
Kijk eerst met de groep naar een stopmotion filmpje over de groei van
een tulp. Bijvoorbeeld:
https://www.youtube.com/watch?v=aZo30qDhw70 ten days of tulips-time Lapse
https://www.youtube.com/watch?v=PCDwzF-vi0k time Lapse van een tulp, 1 dag
https://www.youtube.com/watch?v=Bn3lVarhxm4
time
Lapse 22 dagen van een tulp, buiten.
Stel de kinderen voor om zélf zo’n filmpje te maken, van hun
eigen ‘Tulpie’. Hiervoor is het nodig om een digitale
fotocamera op statief neer te kunnen zetten. Laat de
kinderen om de beurt met hulp elke dag een foto maken. Met
Moviemaker kunnen de foto’s samengevoegd worden tot
film. Dit kan in de klas gedaan worden, via het digibord.
FIGUUR 12 EEN VOLGROEIDE TULP
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Volg het watertransport in de tulp
Laat de kinderen witte tulpen op de hoogte van
ongeveer 10 cm afsnijden en plaatsen in aparte
vaasjes. Vul één van deze vaasjes enkel met water. De
andere met water en verschillende kleuren ecoline.
Constateer gezamenlijk dat de witte tulp de kleur
aanneemt van de ecoline en dat water dus via de
stengel omhoog gaat.
Uitbeelden groei van een tulp
FIGUUR 13 TRANSPORT IN DE TULP
Laat de kinderen op rustige klassieke muziek de groei
van een tulp uitbeelden. Maak een tekst die voorgelezen wordt, volg de cyclus van de bol (planten,
winterslaap, groeien, bloeien). Laat eventueel ruimte voor de bolletjes om met elkaar te praten (de
bollen praten onder de grond met elkaar, wat zeggen ze?)

FIGUUR 14 TULPIE
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Ra, ra, wat is het?
Vorm activiteit
Duur
Lesdoel
Materiaal

Voorbereiding

kring – spreekvaardigheid - wereldoriëntatie
30 minuten
De leerling leert waarnemingen te beschrijven en de tulp,
hyacint en narcis te herkennen.
Verschillende potten met verschillende bloemen: tulp,
hyacint, narcis, krokus, druif. Het is ook mogelijk
verschillende tulpensoorten, hyacinten en narcissen te
gebruiken (kleur en vorm variatie). Op digibord afbeeldingen
van de bloemen met namen erbij.
Bovenstaande materiaal verzamelen, zelf opkweken. Of door
kinderen laten doen! Dan de kinderen nog niet vertellen
welke bol zij planten…

Lesverloop
Inleiding
Indien de kinderen in de herfst bloembollen hebben geplant is het volgende leuk om te doen: wanneer
de bloemen bloeien, de kinderen verdelen in groepjes van vier. Op het digibord, of op een blad staan
de verschillende soorten met hun naam er onder. Benoem deze ook. Waaraan zie je dat het een tulp
is? Wat is het verschil met een hyacint?
Kern
Elk groepje krijgt een pot. Ze mogen ruiken, voorzichtig voelen en kijken naar de bloem. Wat nemen
ze waar? Voer deze opdracht uit door te modellen aan de hand van vier vragen: hoe ziet de
plant/bloem er uit? Hoe ruikt de bloem? Hoe voelt de plant? En tot slot: welke bloem is het nou?
Afsluiting
De slotactiviteit kan als volgt gaan: zet de bloemen op een rij. Blinddoek om de beurt een aantal
kinderen. Wie herkent de hyacint door enkel te ruiken? Is Tulpie dan ook nog te vinden?
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Afsluitende activiteit

Luisterboek
Vorm activiteit
Duur
Lesdoel

Materiaal

Voorbereiding
Lesverloop

Kleine kring - spreekvaardigheid – beeldende vorming
60 minuten
De leerlingen leren gesproken tekst af te beelden in een
tekening
De leerlingen maken gezamenlijk een luisterboek van Koe en
Tulpie als afsluiting van het thema
- computer met geluidsrecorder en PowerPoint
-microfoontje
- een kopieerapparaat met scanfunctie
Iedere leerling koppelen aan een pagina met tekst en plaatje

Inleiding
De leerlingen kunnen het boekje inmiddels dromen. Om het helemaal eigen te maken is het leuk
om met de klas een luisterboek te maken, waarin iedere leerling zorgdraagt voor een pagina. Vertel
de leerlingen dat ze nu zoveel geleerd hebben over Tulpie, dat ze het zelf ook wel kunnen vertellen
en kunnen laten zien met een tekening.
Kern
Nodig de leerlingen steeds in kleine groepjes uit in de kleine kring en lees per leerling de uitgekozen
bladzijde nog eens voor. De leerling maakt bij dit stukje tekst zelf een tekening. Het is leuk om de
leerlingen zelf te laten bedenken hoe de tekening eruit moet komen te zien, maar de
oorspronkelijke plaat kan natuurlijk ook als voorbeeld dienen. De tekeningen kunnen dan worden
gescand. Als de tekening af is vertelt de leerling in het kort wat er gebeurt in het verhaal. Als dit
goed gaat dan kun je het opnemen met de geluidsrecorderfunctie die standaard op een computer
staat. Leerlingen die dit lastig vinden hebben houvast aan de tekst uit het boekje, die nog eens
herhaald kan worden.
Maken luisterboek
In het programma PowerPoint kun je de geluidsfragmenten per dia opnemen. Op de eerste dia
wordt de eerste tekening afgebeeld. Via ‘audio invoegen’ kun je de geluidsopname van de leerling
toevoegen. Bij het afspelen zie je dan de tekening en hoor je de tekst.
Afsluiting
Het luisterboek is een leuke, persoonlijke aanvulling op de tentoonstelling, waar ouders ook kunnen
zien en horen hoe de leerlingen met het boekje zijn bezig geweest. Iedere leerling hoort en ziet zijn
eigen werk, dat deel uitmaakt van het luisterboek. Een leuke
afsluitingsactiviteit die eventueel ook weer thuis te beluisteren is!

FIGUUR 15 LUISTERBOEK
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Afsluitende activiteit

Tentoonstelling
Vorm activiteit
Duur

Groepsactiviteit – reflectie
Afrondend: 2 dagen

Lesdoel

De kinderen laten zien waar zij aan gewerkt hebben rondom het
thema Koe en Tulpie
Bijvoorbeeld: het time-lapse filmpje, een optreden waarbij de
kinderen de groei van tulpen uitbeelden op muziek, de proefjes met
ecoline, de tekeningen en waarnemingen rondom de groei van de
tulp, doorgesneden uien, tulpenbollen, aardappels, knutselwerkjes,
de verteltafel enz.
Gedurende de afgelopen maanden is (met tussenposen) gewerkt
aan het thema ‘Koe en Tulpie’. De tentoonstelling is een afsluiter:
ouders en andere kinderen van school kunnen in de klas komen
kijken naar de tentoonstelling. Daarvoor moet het klaslokaal
aantrekkelijk ingericht worden.

Materiaal

Voorbereiding

Lesverloop

De kinderen verzamelen al een geruime tijd spullen en werk rondom het thema ‘tulp’. Bij de start van
het thema is gesproken over het voornemen om een tentoonstelling te maken voor ouders en de
andere groepen van school (bijvoorbeeld). Na het vaststellen van het tijdstip worden de leerlingen
betrokken bij het aankleden van het lokaal. Wat wordt er neergezet? Wat komt er op het digibord?
Wat doen de leerlingen? Wat willen ze graag laten zien? De kinderen helpen vervolgens bij het
voorbereiden van de tentoonstelling en de uitvoering. Tijdens de tentoonstelling wordt de afsluiting
van het thema gevierd.

FIGUUR 16 TULPEN IN BLOEI
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Tussendoortjes
Tussendoortjes zijn activiteiten die tussen de lessen door kunnen plaatsvinden, op ieder moment dat
uitkomt. Het zijn lessuggesties, die ervoor zijn bedoeld om andere vakinhouden rondom hetzelfde
onderwerp te behandelen. Bij ieder werkblad staat het paginanummer aangegeven.

Taalspelletjes

Rekenspelletjes

Liedjes

Woordkaarten (P. 28)

Het juiste aantal bollen (P. 39)

Kijk, daar is Koe (P. 46)

Zoek de beginletter (P. 30)

Het juiste aantal tulpen (P. 40)

In het najaar (P. 47)

Woord stempelen (P. 32)

De goede volgorde (P. 41)

De winterslaap (P. 48)

B-b-b bolletje (P. 36)

Optellen (P. 42)

Kiekekoe (P. 49)

De d van drup (P. 37)

Groot, groter, grootst (P. 43)

De s van slurp (P. 38)

Groepjes van 3 (P. 44)
Groepjes van 5 (P. 45)

Thema
kwekerij/bloemenwinkel

Thema herfst-winter

Thema Lente

Egel in de winterslaap

Knutselen met jonge dieren
Op internet staan talloze lesideeën
om te kleuren, knutselen en te
vouwen rondom thema Lente.
Denk maar aan het vouwen van kip
en kuikentjes, zelf een nestje
bouwen van takjes met daarin
geverfde eieren, of een lammetje
plakken met witte wol.

Kiekebol (P. 60)
Laat de leerlingen de kiekebol
inkleuren en plaats de splitpen.
Kiekebol kan nu achter de
bladeren tevoorschijn komen.

Uitstapje naar de kinderboerderij
Het is misschien mogelijk om met
de klas een kijkje te nemen op een
(kinder-)boerderij met jonge
dieren of planten.

Uitstapje naar een kwekerij
Misschien
is
er
een
bloembollenkwekerij in de buurt
waar je een kijkje kunt nemen.
Breng een bezoekje aan de kas, en
voel hoe de bloemen broeien.

Een bewegingsspel met een
slapende egel in het midden van
een kring. Eén zonnetje uit de kring
wordt
aangewezen,
huppelt
rondom de kring en maakt de egel
wakker: wakker worden, het
zonnetje schijnt! Egel wordt
wakker en probeert het zonnetje
te tikken voordat deze weer op het
vrije plekje in de kring gaat zitten.
Bloembollenakkers
Richt de zandtafel in als
bloembollenakkers
waar
de
leerlingen bollen (knikkers) in
mogen planten. De tractors zijn
nodig om rechte bedden te rijden.
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Wellicht zie je een grote tractor
van dichtbij!
Huishoek: de bloemenwinkel
De bloemen uit de kwekerij gaan
naar de bloemenwinkels, waar wij
ze kunnen kopen. Denk na over de
huishoek als bloemenwinkel: mooi
uitstallen,
prijzen,
boeketjes
maken en vaasjes versieren. Je
kunt natuurlijk ook plastic
bloemen gebruiken of knutselen.

Handpop Koe (P. 50)
Vouw Koe dubbel en naai volgens
de aangegeven lijn op elkaar.

Koe wil Tulpie water geven (P. 55)
Koe wil Tulpie water geven, breng
jij haar naar Tulpie?
Activiteit voor de fijne motoriek

Koe in de sneeuw (P. 51)
Brrr… het is koud buiten. Of is het
juist warm? Kleed jij Koe goed
aan?

In de regenbui (P. 57)
Probeer Koe bij haar paraplu te
brengen zonder de regendruppels
aan de raken.
Activiteit voor de fijne motoriek

Knutselen met tulpen
Op internet staan veel suggesties
over het knutselen van bloemen.
Zo heb je de klas snel omgetoverd
in
een
bloemenveld
of
bloemenwinkel!

Hoe gaat het met Tulpie? (P. 52)
Weet jij waarom Tulpie lacht, huilt,
bang is en ook boos? Maak er een
tekening van.

Groen is groen (P. 58)
Kleur alles wat groen is groen
Activiteit voor de fijne motoriek

Uitstapje naar de velden
Voor het echte werk kun je een
bezoekje
brengen
aan
de
tulpenvelden in bloei, om te zien
hoe mooi Tulpie groeit. Dit kun je
het beste doen rond de maand
april.

In de sneeuwstorm (P. 54)
Probeer Koe bij haar sjaal te
brengen
zonder
de
sneeuwvlokken aan de raken.
Activiteit voor de fijne motoriek

De bloemen krijgen kleur (P. 59)
Kleur alle ronde Tulpies rood, alle
vierkantje Tulpies geel en de
driehoeken blauw.

Een mooie tulp (P. 61)
De tekening kan nog wel een
kleurtje gebruiken, voor wie maak
jij een mooie tulp?

Knutselen met bloembollen
Op internet staan veel suggesties
over het knutselen van bloemen.
Zo heb je de klas snel omgetoverd
in
een
bloemenveld
of
bloemenwinkel!

De knop van Tulpie (P. 62)
Hoe ziet Tulpie eruit van de
buitenkant?

Buitenkant van Tulpie (P. 63)
Hoe ziet Tulpie eruit van de
buitenkant?

Binnen in de bloem (P. 64)
Hoe ziet Tulpie eruit van de
binnenkant?
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Wie Waar Wat pictogrammen
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Beeldwoordenweb
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Tussendoortjes – taalspelletje – woordkaarten
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Tussendoortjes – taalspelletje – Zoek de beginletter

30

KOE EN TULPIE; HOE EEN TULPJE GROEIT EN BLOEIT

31

KOE EN TULPIE; HOE EEN TULPJE GROEIT EN BLOEIT

Tussendoortjes – taalspelletje – Woord stempelen
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Tussendoortjes – taalspelletje – B-b-b bolletje
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Tussendoortjes – taalspelletje – De d van drup
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Tussendoortjes – taalspelletje – De s van slurp
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Tussendoortjes – rekenspelletje – Het juiste aantal bolletjes
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Tussendoortjes – rekenspelletje – Het juiste aantal Tulpies
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Tussendoortjes – rekenspelletje – De goede volgorde
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Tussendoortjes – rekenspelletje – Optellen
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Tussendoortjes – rekenspelletje – Groot, groter, grootst
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Tussendoortjes – rekenspelletje – Groepjes van 3
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Tussendoortjes – rekenspelletje – Groepjes van 5
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Tussendoortjes – liedjes – Kijk, daar is Koe!
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Tussendoortjes – liedjes – Kiekekoe
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Tussendoortjes – liedjes – Winterslaap
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Tussendoortjes – In het najaar – Kiekekoe
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Thema herfst-winter – Handpop Koe
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Thema herfst-winter – Koe in de sneeuw
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Thema herfst-winter – Hoe gaat het met Tulpie?
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Thema herfst-winter – In de sneeuwstorm

54

KOE EN TULPIE; HOE EEN TULPJE GROEIT EN BLOEIT

Thema lente – Koe wil Tulpie water geven
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Thema lente – In de regenbui
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Thema lente – Groen is groen
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Thema lente – De bloemen krijgen kleur
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Thema kwekerij/bloemenwinkel – Kiekebol
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Thema kwekerij/bloemenwinkel – Een mooie tulp
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Thema kwekerij/bloemenwinkel – De knop van Tulpie
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Thema kwekerij/bloemenwinkel – De buitenkant van Tulpie
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Thema kwekerij/bloemenwinkel – De binnenkant van de bloem
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GESCHIKTE FILMPJES , BESTANDEN EN PAGINA’S OP INTERNET
Educatieve filmpjes
-

-

-

www.schooltv.nl Zoek op ‘tulp’ en stel leeftijd 5-6 jaar in. De volgende filmpjes verschijnen:
o Uit mijn bol. Een vrolijk liedje over de lente van 1.45 min.
o Huisje boompje beestje: uit mijn bol. 15 minuten. Raaf en Erik gaan de boer helpen met het
rooien van bloembollen. Ook volgen we twee leerlingen die de groei van een tulp volgen. Een
leuk en leerzaam experiment dat ook in de klas gedaan kan worden: Meet eerst de omtrek
van de bol met behulp van een touwtje. Hoe voelt de bol aan? Noteer de gegevens in een
tabel met de datum. Steek satéprikkers in de bol en hang hem met de onderkant in een
vaasje/fles met water. Wanneer de wortels groeien en de stengel zich ontwikkelt herhaal je
de metingen. Ontdek dat de bol kleiner wordt en slapper: het haalt voedsel voor de stengel
en de bloem uit de bol!
o Huisje boompje beestje: de tulp. 15 minuten. De tulp is een mooi voorbeeld van een
bolgewas. In de bol zit een piepklein plantje. Het wacht daar keurig opgevouwen op de lente.
Fahd krijgt 2 neven uit Marokko op bezoek. Het enige wat ze willen zien zijn tulpen! Het
betreft een filmpje over de Nederlandse symbolen, het uiterlijk van een tulp en de
eigenschappen van een bol.
o Huisje boompje beestje: groei en bloei. 15 minuten. Hoe groeien de planten en de bomen
en wat is er nodig om te groeien?
o Huisje boompje beestje: het jaar rond. 15 minuten. Carlijn heeft zin in de lente en heeft
alvast narcissen gekocht. Carlijn gaat op bezoek bij een bloemenkas. Daar leert ze meer over
wat bollen nodig hebben om te groeien. Ook bekijkt ze een bloembol van binnen. Over
seizoenen, het planten van bollen.
o Gekleurde bloemen plukken met Flip de beer. 2.39 min. Kinderen plukken bloemen. Het zijn
tulpen in verschillende kleuren. Ze zetten de tulpen in een vaas.
www.schooltv.nl Ook staan er nog geschikte filmpjes onder het trefwoord ‘bollen’.
o Verschil bol en knol. 3.39 min.
o Bollen planten: hoe plant je een bol in de grond? 2.39 min.
o Koekeloere: naar de bollen. 15 minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=DSG0ZWuJjeI 47 seconden. Transport in tulpen (time Lapse). Van
meneerspoor.nl. Het betreft een proefje met tulpen en ecoline. Heel goed in de klas uit te voeren!

Informatie Natuur-en Milieueducatie
-

‘Materiaalzending Bollen en Knollen’ van Centra voor natuur- en milieueducatie
in Gelderland (2013) www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/downloadbestand.php?f...pdf
‘Lentepakket, NME lessuggesties voor groep 1 t/m 8’ van NME Amstelveen
http://www.nmegids.nl/aenm/lesaanbod/bijlagen/upload/bijlage177.pdf

(2008)

Filmpjes met time-lapse (versnelde groei tulp)
-

https://www.youtube.com/watch?v=aZo30qDhw70 ten days of tulips time Lapse
https://www.youtube.com/watch?v=PCDwzF-vi0k time Lapse van een tulp, 1 dag
https://www.youtube.com/watch?v=Bn3lVarhxm4 time Lapse 22 dagen van een tulp, buiten.

Algemene informatie over tulpen, ook planten en verzorgen
-

www.tulpen.nl
http://www.tulpen.nl/kinderen/tulpenbollen_poten
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INFORMATIE OVER TULPEN

Een bloembol lijkt zo gewoon, maar als je verder kijkt, zie je wat er zo
bijzonder aan is. Dat bijzondere zit van binnen. Een bol heeft namelijk
alles in zich om een bloem op het juiste moment tot bloei te laten
komen. Als je de bol doormidden snijdt, zie je in het hart ervan de
bloem al zitten. Daaromheen zitten de rokken waarin de voeding is
opgeslagen die nodig is om de bol te laten groeien en bloeien.
Wanneer worden bloembollen geplant?
Bloembollen die in het voorjaar bloeien, plant je in de herfst, in de
periode van oktober tot januari, voordat de eerste vorst invalt. Deze
bollen hebben eerst een lange koudeperiode nodig om in het
voorjaar te kunnen bloeien. Bovendien gebruiken ze deze periode om
stevige wortels te vormen. Bloembollen die in de zomer bloeien,
plant je juist in het voorjaar.
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