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Wanneer begint en eindigt de lente? Welke dag is het vandaag?
Duid aan op de kalender.

Wist je dat dag en nacht
net even lang duren op de eerste

dag van de lente?
De langste dag van het jaar valt

lamen met het einde
van de lente.

Na de llsheiligen - I'l mei
(5int-Marmetds), i 2 mei (5int-Panreatius),
l3 mei (SinL-Servatius) en l4 mei (sinL-

Bonifatiu5) - vriest het's nachts niet meer,
Dan kan je de plantjes buiten zetten. [oemn
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Welk weer is het vandaag? Duid aan op de tekening.

tsewolkiÍig

Neer.Biàg

Temperaturar
Zoek de thermometer in de buurt van de toiletten. Hoeveeí graden Celcius is het?
Noteer de temperatuur in de digitale thermometeí.

Schrap wat niet past.

lk hou niet van dit wcer,

Wat tÍek je aan bij dit weer?

lk hou van dit weer.
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Zoek de r,vindhaan in de buurt van de serre.

De pijl van de windhaan geeft de rvindrichting aan.

Wijst de pill naar het noorden, dan lvaait er een noordenwind.

Uit rvelke richting komt de vrind? DLrrd aan op de windroos.

nog een gezegde over wolken?

N

olken horen elkaar?

Ff is geen wolljËuï.gliq,F..l',
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Soms komt er een geur vrij
Hoe ruiken deze planten?

als.je over het blad van een plant wri.jft.

Citroenmel isse (perk o)

Groene munt (perk 6)

Ezelsoor (perk 9)

9 Stinkende ballote (perk s)

Roomse kervel (perk s)

Voel aan de bladeren van de volgende planten.

6 Schrijf op hoe ze aanvoelen.

6ewone smeerwortel (perk 43)

Schoenlappersplant (perk t s)



Ontdek het verschil tussen een

Ca op zoek naar deze volgende

' Cinkgo (perk 51)

' Stinkende gouwe (perk 5)

boom, struik oÍ kruid.
5 planten. Verbind ze met kruid, struik of boom.

t Vingerplant (perk 46)

o Avondkoekoekbloem (perk 43)

' Grootbladige populier (perk 34)

KÍuidën
zijn planten met groene,

sappige stengels.

Een struik of heesteÍ
heeft géén stam.
Hij heeft vele houtige takken.

Een boorn
heeft een stevige stam
die zich pas hoog boven de grond
vertakt. Alle takken samen noemt
men de kruin.
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Verbind de woorden met de teken:ng.

worÉel o

bloem 'o
stengel '

stampeÍ zit in het midden van de bloem.

' De grote roze kroo[blaadjes beschermen
de stamper en de meeldraden.

' Rond de stamper staa. de ÍseeldÍaden.
Hoeveel telje er?

De groene kelkblaadjes vormen de buitenste
blaadjes van de bloem.

blad '

Zoek namen van planten waaÍin een dier, peÍsoon of getal voorkomt.
Bijvoorbeeld: Driekleurig viooltje, Eoerenjasmíjn, KikkeÍbeet.
ln de tuin ontdek je er nog veel meer. Schrijf er enkele op.

Bloemen hebben felqekleurde
kroonblaadjes om insecten

zoals bijen te lokken.
e bloemengeur verleidt

Het puntje van elke
meeldraad is bedekt met'

een laagje poeder.
Dit poeder heet stuifmeel.

,oo (
deze kriebelbeestjes.



Neem een kijkje in de buurt van het Croot hoefblad (perk al ).

Trek een cirkel rond de afbeelding van de dieren die je hier vindt.
Kijk onder de potten en dakpannen achter de serre. Welke dieren

Teken een vierkant rond de afbeelding van deze dieren.

Naaktslak

led
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vln hier?

Wesp

Heb je onderweg nog dieren gezien? Trek rond deze

* Wist je dat hommels net zoals bijen
'i t" kl"in uoor, ons om die te oogsten.

$ ouizendpoten zijn plat. ze hebben I

3 Miljoenpoten zijn rond. Ze hebben 7

honing maken?

paar poten per lichaamsdeel.
paar poten per lichaamsdeel.

voorraad

I
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dieren een

Hun honing

driehoek.

Lieveheersbeestle

Vl nder

Milloenpoot

Vlieg

Hommel

0orworm

Duizendpoot

Pissebed

is wel heel klein;

Reqenworm


