
Als planten zich willen voortplanten doen ze dat door middel

van de bloem. De bloem moet ervoor zorgen dat het stuif-

meel op de stamper van een andere bloem komt. Dat is niet

altijd even makkelijk. Ze schakelen daarom hulptroepen in

de vorm van insecten in. In ruil voor wat stuifmeel en nectar

brengen zij het stuifmeel naar een stamper van een andere

bloem.  Door de heerlijke geur en de prachtige kleuren

ruiken en zien de insecten de bloem al op grote afstand.

Soms is er zelfs bewegwijzering. Dit noemen we een honing-

merk. Deze honingmerken geven precies aan waar het

insect moet gaan landen. Insecten zien de bloem anders dan

de mensen. Zij zien wel uv-licht maar geen rood licht.

De nectar wordt gemaakt in nectarklieren. De nectarklieren

zitten vaak onder in de bloem, maar kan ook aan de buiten-

kant zitten.

De leerlingen leren goed naar de

onderdelen van een bloem te

kijken;

De leerlingen weten dat planten

zich door middel van een bloem

kunnen voortplanten;

De leerlingen kunnen de

verschillende onderdelen van de

bloem benoemen zoals:

stamper, meeldraden, kroonblad

en kelkblad en weten de functie

ervan;

De leerlingen leren het nut van

planten en bestuivers voor de

mensen en de natuur;

Ze leren met zorg om te gaan

met het milieu;

De kinderen weten na de les

waarom er zoveel verschillende

bloemen zijn en waarom

bloemen aangepast zijn aan hun

bestuivers en andersom.

Hé, wat bloeit daar?

Verschillende bloemen met een

duidelijke stamper en meel-

draden

Potlood en papier

Loep

THEMA: FLORA EN FAUNA

WAT HEB JE NODIG

DOEL

Doelgroep: Groep 3 en 4

INLEIDING

Papaver

Stamper

Meeldraden



Kijk voordat je met de opdracht begint onderstaand

filmpje: 

https://schooltv.nl/video/bloemen-wat-is-een-

bloem/#q=bloem

Kies één bloem uit, daarmee ga je beginnen.

Je gaat de bloem uit elkaar halen. Kijken of je de

meeldraden met stuifmeel (mannelijke gedeelte) en de

stamper (vrouwelijke gedeelte) kan vinden. Heeft de

bloem een duidelijke landingsbaan en heeft de bloem

nectarklieren? 

Pak nu één voor één de andere bloemen erbij en doe

hetzelfde. Als je alle bloemen hebt gehad, vergelijk je ze

met elkaar. Welke is de mooiste en welke ruikt het

lekkerst? Waarom zien we zo weinig rode bloemen?

De bovenkant van de stamper noemen we de stempel. Op

deze stempel wordt het stuifmeel opgevangen. De

stamper is het vrouwelijke gedeelte van de bloem. Het

mannelijke  gedeelte zijn de meeldraden. De meeldraden

maken het stuifmeel Als het stuifmeel op de stempel van

de stamper is terechtgekomen groeit de bloem uit tot een

vrucht. In een vrucht vinden we de zaadjes en uit het

zaadje kan weer een plant groeien. Onder de kroonbladen

vind je de onopvallende kelkblaadjes. Toen de bloem nog

in de knop zat werd de bloem door deze blaadjes

beschermd.

Bloemen met duidelijke

stampers en meeldraden zijn

o.a. judaspenning, witte dove-

netel, anjer en de smeerwortel.

Bekijk de video

https://www.youtube.com/watch

?v=MuQ4cOxgcR0

OPDRACHT

www.dynamicactivities.nl

KERN

AFSLUITING
Teken een bloem na en benoem de verschillende

onderdelen.

Honingmerk

Viooltjes

Binnenkant van een smeerwortel

Nectar klieren


