Beste leerkracht/ouder,
Bedankt voor het downloaden van deze natuuractiviteit. De
komende dagen probeer ik meer activiteiten rondom taal,
rekenen en wereldoriëntatie online te zetten.
Kun je niet wachten? Ook in mijn webshop vind je allerlei
materialen. Denk bijvoorbeeld aan de themaspellen, de
experimentenkaarten, kunstlessen, locokaarten en plusboekjes.
Alle producten in mijn webshop zijn de komende tijd te koop
met 15% korting.
Heb je zelf nog een tip voor een opdracht. Mail me dan op
info@klasvanjuflinda.nl. Dan kijk ik of ik het kan ontwikkelen.
Veel succes de komende weken!
Groetjes Linda
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Uitleg activiteit
Tuinkers zaaien
De kinderen gaan tuinkers zaaien en onderzoeken wat het
verschil is tussen tuinkers die in het donker groeit en tuinkers
die in het licht groeit.
Je hebt nodig:
•
•
•
•
•

twee bakjes
beker
watten
tuinkerszaadjes
water

Vul de bakjes met watten. Besproei ze met een beetje water,
zodat ze goed vochtig (maar niet doorweekt) zijn. Leg in elk
bakje ongeveer tien zaadjes. Zet de bakjes bij het raam.
Bedek een bakje met de beker, zodat er geen licht bij de
tuinkerszaadjes kan komen.
Het experiment

Elke dag worden de zaadjes bekeken. Is er al wat veranderd?
De kinderen zorgen ervoor dat de watjes vochtig blijven. Aan
het einde van de week kunnen de kinderen een conclusie
trekken. Elke dag kunnen ze tekenen hoe de tuinkers eruitziet.
Àaarschijnlijk is de tuinkers onder de beker langer, omdat die
tuinkers alle energie heeft gebruikt om op zoek te gaan naar
zonlicht. Maar hij ziet er niet mooi uit qua kleur. De tuinkers
die wel zonlicht heeft gekregen is mooi groen. Na het
experiment kan de tuinkers worden opgegeten. Bijvoorbeeld op
een boterham met wat kruidenboter.
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tuinkers zaaien
•
•
•
•
•

2 bakjes
beker
watten
tuinkers zaadjes
water

stap 1
vul de bakjes met watten.
stap 2
besproei met een beetje water.
stap 3
leg in elk bakje 10 tuinkers zaadjes.
stap 4
bedek een bakje met de beker.
stap 5
zet de bakjes bij het raam.
stap 6
kijk elke dag hoe het zaadje groeit
en geef wat water.

www.klasvanjuflinda.nl

van zaadje tot tuinkers

