VOORJAARSBLOEMEN
In het voorjaar beginnen
de eerste wilde bloemen
te bloeien. In het voedselbos groeien verschillende
soorten. Vind jij ze allemaal?

Stap 1:

Print de zoekkaart op de tweede pagina uit. Pak de
uitgeprinte kaart, een pen en eventueel een plankje om op
te schrijven in. In het bos speel je alsof je een bij bent,
als je wil kan je je ook met gele en zwarte kleren als een bij
verkleden. Heb je alles? Dan ga je op weg naar het bos.

Stap 2:

Wat h e b je n odig?
- printe r\\\
- pe n
- evt. ee n pl a nkje

Als je in het voedselbos bent stel je je voor dat je een bij
bent. Je hebt honger en gaat daarom op zoek naar wilde
bloemen. In die bloemen zit voor de bij nectar en stuifmeel
om van te eten. Vlieg net als de bij door het bos en kijk goed
om je heen op zoek naar felle kleuren. In het bos staan
verschillende wilde voorjaarsbloemen. Elke keer als je een
nieuwe bloem gevonden hebt kruis je deze aan op de zoekkaart. Bekijk de bloem daarna maar eens goed.

Welke kleur heeft de bloem?
Hoeveel blaadjes tel je?
Ruikt de bloem ook lekker?
Welke vorm heeft de bloem?
Is de bloem groot of klein?
Zie je de meeldraden en het stuifmeel?
Welke bloem vind je het mooist?
Misschien zie je wel een hommel, bij of vlinder. Kijk dan
eens goed hoe deze nectar en stuifmeel uit de bloem haalt.
Heb je je bijenbuik helemaal volgegeten en alle bloemen van
de zoekkaart gevonden in het bos? Goed gedaan! Vlieg maar
weer naar huis!

Extra:

In het voedselbos staat een bijenstal, misschien heb je deze
tijdens de zoektocht naar bloemen al gevonden. Zo niet, dan
kan je hem opzoeken op de plattegrond bij de ingang. In de
bijenstal leven ongeveer 40 bijenvolken. Kijk maar eens of
je ze daar rond ziet vliegen. Meer informatie kan je vinden
door de QR-code bij de bijenstal te scannen.
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VOORJAARSBLOEMEN
ZOEKKAART

HONDSDRAF

FLUITENKRUID

LOOK-ZONDER-LOOK

BOTERBLOEM

MADELIEFJE

PAARDENBLOEM

SPEENKRUID

PINKSTERBLOEM

SMEERWORTEL
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