
 

 

 

Kunstmenu 2022-2023 
Docentenhandleiding         versie 20 mei 2022 
 

Vorm: 
Zaalprogramma 

 
Tijd en duur: 
75 minuten 

 
Doelgroep: 
Basisonderwijs groep 3/4 

 
Max. aantal: 
35 leerlingen. We vragen je jouw groep van 
tevoren in 4 kleinere groepen te verdelen. 
De begeleidende ouders doen met deze 
groepen mee. 
 
Ruimtes in Natuurmuseum Fryslân: 
Kapitein Severein, Zaden expositie en  
het leslokaal 

 
Hoofddoel: 
Verschillende eigenschappen van  
zaden ontdekken en hoe zij zich  
verspreiden.  

 
Aansluiting kerndoel: 
40, 41 en 55, omschreven door SLO (2006). 
Leerlingen leren over de bouw van 
zaden/planten en over de vorm en functie 
van de onderdelen. Oorzaak en gevolg 
komt ook aan bod doordat de kinderen zelf 
een vliegend zaadje maken.  

 
Kernwoorden: 
Vorm, functie, zaden, verspreiding, 
omgeving, zweven, onderzoeken, 
ontwerpen.  

 

 
 
 
 

Het begint met een zaadje 

‘Daar danst en daar dwarrelt iets 
op de wind in het rond. 
Een zaadje met vleugels 
op weg naar de grond.’ 
 
(Het begint met een zaadje - Laura Knowles) 
 
VOORBEREIDENDE LES VAN DE DBIEB 
De leesconsulenten van DBieb zijn in de groep 
met de leerlingen aan de slag gegaan aan de hand 
van informatieve boeken over bomen, planten en 
zaadjes. Ook werd er een “hoorspel/ verhaal“ 
gemaakt dat ging groeien.  
 
PROGRAMMA IN NATUURMUSEUM FRYSLAN 
In het Natuurmuseum Fryslân gaan de leerlingen 
uiteindelijk een ‘Superzwever’ maken. Ze maken 
kennis met de verschillende eigenschappen en de 
verspreiding. Ze gaan zelf zaden ontwerpen, 
maken en daarna ook testen. 
 
Verloop van het programma 
15min. Introductie in het Natuurlab. 
30min. Daarna in 2 zalen vooral onderzoek doen 
over het verspreiden van zaden door mens, dier, 
water, wind en eigen kracht.  
30min. Leerlingen maken van allerlei kosteloos 
materiaal een zaadje/ Superzwever dat zich kan 
verspreiden door de wind. Daarna mogen ze het 
testen. 

 In verband met Bosk kan het zijn dat het 
testen van de zaden wordt vastgelegd. Deze 
beelden worden dan gebruikt bij Bosk. 
 Dit programma duur 1.15uur en wordt 
jullie via Schoolkade aangeboden door het 
Natuurmuseum Fryslân. De duur en bedoeling 
van het programma leent zich er niet voor om 
daarna nog zelfstandig met jullie groep door het 
museum te gaan. Dat kan natuurlijk wel op 
iedere andere afspraak, graag zelfs! 
 Fijn als je van tevoren met je groep 
afspreekt dat we niet willen dat er gerend en 
geschreeuwd wordt in ons museum. Dank 
alvast! 



 

 

 
 

Tips voor op school 
 
Samen hebben de kinderen ontdekt wat er 
gebeurt met al die zaadjes om ons heen.                 
Als het goed is zijn de leesconsulenten van DBieb 
in de klas met de leerlingen aan de slag gegaan 
met informatieve boeken over bomen, planten en 
zaadjes. Ook werd er een verhaal gemaakt dat 
ging groeien. In het Natuurmuseum Fryslân 
gingen de leerlingen ook met zaden bezig en 
maakten ze hun eigen zaadje dat kon 
zweven… De Superzwever! 

Kerndoelen 

De lessen sluiten aan bij de 
kerndoelen;                                                                                  
40, 41 en 55, omschreven door SLO (2006). 
Specifieke doelen bij deze lessen: 

De leerlingen: 

 kennen het groeiproces van een zaadje. 

 onderzoeken onder welke 
omstandigheden de zaden kunnen groeien 
en welke omstandigheden juist niet 
geschikt zijn. 

 

Les 1  Van zaadje tot plantje 

 

Benodigdheden 
 Kaarten (zie bijlage ‘De groei van een 

zaadje’)  
 
Voorbereiding 
De klas wordt verdeeld in 4 groepjes, elk groepje 
krijgt een kleur. Je verspreid de kaarten in de klas 
of op het plein. Bespreek: 

 Wat weten de leerlingen nog over het 
groeiproces van een zaadje?  

 Op welke manieren kan een zaadje zich 
ook alweer verspreiden?  

 Weten de leerlingen nog andere dingen te 
bedenken over zaden? 

 
 
 

 
 

Aan de slag 
De leerlingen zoeken 6 kaartjes in hun eigen 
kleur. Daarna leggen zij deze op de goede 
volgorde van zaadje tot plant. Wanneer de 
leerlingen de kaartjes op volgorde hebben gelegd, 
overleggen jullie samen of het klopt. Zien we dat 
het goed is? Dan is dat super! Ligt een kaart niet 
op de goede plek? Dan bedenken we waarom dat 
niet zo is en verbeteren we dat. Wie kan/wil bij 
de kaarten vertellen? 

 
  



 

 

Les 2  Hoe groeit een zaadje? 
 

 
Benodigdheden 

 Tuinkers zaden 

 Bakjes om zaden in te planten 

 Watten 

 Aarde 

 Gieter 

 Notitieblad voor het groeiproces. 
 
Voorbereiding 
De leerlingen gaan in groepjes tuinkerszaden 
planten en observeren hoe de groei gaat. Vraag 
de leerlingen wat zij denken nodig te hebben om 
de zaadjes te planten.  
 

Aan de slag  
Nadat jullie de zaden geplant hebben, startten de 
groepjes kleine onderzoekjes op.                                  
Wat hebben de zaden nodig om goed te kunnen 
groeien? Voor de vergelijking is het goed om de 
zaden te planten die jullie verschillend laten 
starten: 
1.Een bakje in een donkere hoek.  
2. een bakje bij het raam  
3.een bakje met aarde 
4. een bakje met watten met veel water en een 
bakje wat geheel droog laat. 
 
Overleg: 

 Waar groeien zaden goed van?  

 Welke bakjes gaan het goed doen en 
welke bakjes niet?  

 
De leerlingen kunnen de ontwikkeling bijhouden 
met een observatieformulier (zie bijlage op 
Schoolkade).                               
 
School tv heeft o.a. nog deze aflevering waarin 
het groeiproces zaden behandeld wordt. 
 
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-
beestje-zaden/#q= 
 

 

 

 

 

 

 

Beeldende verwerking: 

• Wat als je je heel klein was en je loopt door een 
Tuinkersbos? Teken dat. 

• Oei! Tuinkers smaakt behoorlijk pittig! 
Natuurlijk gaan jullie proeven! Kun je ‘pittig’ 
tekenen? Of juist zoet? Zuur…zout? 

• Tuinkers is groen…hoe maak je groen? Maak 
dan een teken- of schilderwerk met alleen 
verschillende soorten groen. Die je zelf mengt. 

• Stel: er groeit iets heel anders uit die zaadjes 
dan je dacht…wat teken je dan? 

• Botanisch tekenen: pak een steeltje tuinkers. 
Bekijk dat heel goed. Loeppotje? Groot op 
digibord? En tekenen maar. 2B tekenpotloden 
zijn een aanrader, een beetje kleur.. groen ;-) 
mag er bij. Gebruik ook eens stevig pakpapier    
(kleine velletjes) voor dit doel. Met wit 
kleurpotlood erbij ontstaan de mooiste 
plantjes!  

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-zaden/#q=
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-zaden/#q=

