Groei tuintje

Tuinier opdracht
Opdracht: Geef de kinderen fruit (aardbeien, een appel, een peer, sinaasappel,
bessen) of groente (tomaat, komkommer,
avocado, paprika) en laat ontdekken waar
de zaadjes zitten. De kinderen kunnen de
zaden vervolgens opkweken.
De zaden van een aardbei zitten aan de
buitenkant. Je kunt de zaadjes eraf wrijven
om daarna te planten. Bij een tomaat
zitten de zaden binnenin. Snij de tomaat
in plakjes. Leg een plakje tomaat met
zaadjes op de tuinaarde en dek af met
een beetje grond.

Bij aardbeien zitten de zaadjes aan de buitenkant.

Leer het van de boswachter
Zelf iets lekkers maken is helemaal bijzonder als je daarvoor ingrediënten
plukt uit je eigen moestuintje. Je kunt plantjes kopen, maar het is leuker
om de plantjes helemaal zelf op te kweken uit zaadjes. Daar heb je wel
wat geduld voor nodig.
Zaaien doe je in een mini moestuintje. Doe potgrond in de vakjes van een
eierdoos. Duw met je vinger een klein kuiltje in de tuinaarde van elk vakje
en leg in elk kuiltje 1 of 2 zaadjes. Bedek de zaadjes met een dun laagje
aarde. Geef een beetje water en zet in de zon achter het raam (binnen).
Geef elke dag een beetje water zodat de grond vochtig blijft.
Verspenen: Als er kleine kiemplantjes zijn opgekomen (met 2 blaadjes)
dan moet je deze in een groter potje
zetten, zodat ze ruimte krijgen om te
groeien. Niet alleen de plantjes, ook
je moestuintje is gegroeid!
Afharden en planten: Wanneer
het al stevige plantjes geworden zijn
kunnen ze naar buiten, maar eerst
buiten laten wennen voor je ze in de
volle grond plant; zet de potjes daarKiemplantjes in een eierdoos: een mini
voor overdag steeds langer buiten.
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Materiaal: groente, fruit, bloempotjes,
potgrond, water
Begeleid: Ja

Kijk voor meer opdrachten op
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

