BOOMSCHORS BEKIJKEN
Na de winter wordt het bos
langzaam wakker. Alles
begint te groeien. En het
duurt niet lang meer voordat de eerste blaadjes aan
de bomen komen. Maar
ook nu is er al van alles aan
de bomen te ontdekken.
Heb je wel eens goed naar
de stam gekeken?

Wat h e b je n odig?
- fotoca m era of te
Of:\\\
- pa pi er
- wa sk ri jt

le foon

Verschillende bomen hebben niet alleen verschillende
bladeren, maar ook verschillend schors. De boomschors is
het buitenste laagje van de boomstam en de takken. In het
voedselbos staan veel boomsoorten. Tijdens deze activiteit
ga jij op zoek naar verschillende vormen van schors!

Stap 1:

Ga naar het voedselbos en neem een camera (of telefoon
waarmee je foto’s kan maken) mee.

Stap 2:

In het bos ga je op zoek naar verschillende soorten boomschors. Maak van elke boomstam een foto. Maak de foto
van dichtbij, zodat je alleen schors op de foto ziet. Probeer
in ieder geval 5 soorten schors te fotograferen.

Stap 3:

Nu gaan we eens goed naar de foto’s kijken. Wat voor
verschillen zie je aan de schors? Zie je verschil in vorm,
structuur of kleur? Misschien groeit er op sommige stammen wel mos of valt je nog iets anders op. Als je inzoomt,
wat zie je dan? En als je naar de foto kijkt, hoe denk je dan
dat de verschillende bomen voelen?
Als je het leuk vindt kan je zelfs proberen of je thuis de
naam van de boom kan vinden. Via Google kan je meer
informatie vinden over boomsoorten en boomschors.
Tip: Geen fototoestel? Ook met waskrijt kan je een
mooie schorsafdruk maken. Leg hiervoor een vel papier
op de stam en ga hier zachtjes met het waskrijt overheen.
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