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OVER HET BOEK
Wat vreet een venusvliegenvanger? Hoe sterk is een reuzenwaterlelie? Kan een cactus
bloeien?
Lees het allemaal – en nog veel meer – in Het Briljante Bloemen Boek.
Ontmoet allerlei kleurige, vreemde, vleesetende en wonderlijke bloeiende planten van over
de hele wereld.
Ontdek onder andere waar ze groeien, hoe ze overleven en hoe ze de dieren lokken.
OVER DE AUTEUR
YUVAL ZOMMER studeerde aan het Royal College of Art in Londen. Hij werkte als creative

director bij allerlei grote reclamebureaus – als een soort Don Draper dus! Bij Lemniscaat
verschenen eerder van zijn hand Het Bijzondere Beestjes Boek, Het Buitengewone Beesten
Boek, Het Zinderende Zee Boek en het vrolijke prentenboek De grot van Bruine Beer.
Meer informatie op: www.lemniscaat.nl
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LESSUGGESTIES

Families
Bloemen zijn onderverdeeld in plantenfamilies. Kijk in het hoofdstuk ‘Bloemenfamilies’ naar
de verschillende families.
De kinderen komen ook uit een familie. Elke familie heeft een stamboom. Laat een
voorbeeld van zo’n stamboom zien, bijvoorbeeld die van je eigen familie. Vraag de kinderen
hoe hun gezinssamenstelling is en laat ze een stamboom maken. Laat ze bij iedere persoon
een tekening maken of een foto plakken. Oudere kinderen kunnen een stamboom van hun
hele familie maken.
Bij sommige kinderen zal de stamboom er anders uitzien dan die van de meeste andere
kinderen, bijvoorbeeld als er sprake is van adoptie of een scheiding. Dit is een mooie
aanleiding tot een gesprek.
Gespreksvragen:
- Ziet ieder gezin er hetzelfde uit? Wat is anders?
- Zijn er personen in de stamboom die er niet meer zijn?
- Hoe ziet je stamboom eruit wanneer je ouders gescheiden zijn?
- Hoe ziet je stamboom eruit wanneer je vader of moeder overleden is en je ouder heeft een
nieuwe partner?
- Hoe ver kun je terug in de geschiedenis gaan met jouw stamboom?
Bloemenbingo
Bekijk de verschillende bloemen en planten in Het Briljante Bloemen Boek.
Maak een bingokaart door naar foto’s van bloemen die in de omgeving voorkomen te
zoeken en die af te drukken.
De kinderen gaan in tweetallen of groepjes de wijk of het dorp in. Met de bingokaart in de
hand, gaan ze op zoek naar de bloemen. Wie heeft bingo?
Ontleden
Vraag de kinderen een bloem (liefst met wortels of bloembol eraan) mee te brengen of ga in
de omgeving op zoek naar bloemen. Kijk in het boek naar het hoofdstuk ‘Bloemenanatomie’.
Laat de verschillende onderdelen van de bloem benoemen. Vraag de kinderen hierna deze
onderdelen bij hun eigen bloem te ontdekken. Laat ze de bloem ontleden door de
onderdelen los te halen en op een vel papier te plakken. Bij elk onderdeel schrijven ze hoe
het heet.
Bouwstoffen
Iedereen heeft bouwstoffen nodig om te groeien. Kijk in het boek welke bouwstoffen
planten nodig hebben. Je leest dat in het hoofdstuk ‘Bloemenanatomie’. De kinderen gaan
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op zoek naar de bouwstoffen die een mens nodig heeft. Ze kunnen hiervoor op internet of in
boeken zoeken. De kinderen werken in groepjes en geven het antwoord weer in een collage.
Ze mogen daarvoor tekenen, schrijven, afbeeldingen printen en in tijdschriften en folders
naar afbeeldingen op zoek gaan. Als alle collages klaar zijn, worden ze aan de groep
gepresenteerd.
Tongtwisters
De lange tong van de zwaardkolibrie is perfect om de nectar uit buisvormige bloemen mee
te drinken. Kijk in het boek bij het hoofdstuk ‘Bestuivers’ naar de zwaardkolibrie.
Vertel de kinderen dat hun eigen tong een spier is die je kunt trainen en lenig kunt maken.
Maak tweetallen en laat de kinderen voor elkaar tongbrekers bedenken. Dat zijn woorden of
zinnen waar je je tong over breekt, doordat klanken herhaald worden en doordat je ze snel
achter elkaar uitspreekt.
Oefen samen met de volgende voorbeelden:
Apen apen apen altijd na.
Als de potvis in een pispot pist,
zit de pispot vol met potvispis.
Kapper Knap, de knappe kapper, knipt en kapt heel knap,
maar de knecht van Kapper Knap, knipt en kapt nog knapper dan Kapper Knap de
knappe kapper.
Kleurige bloemen
Lees het hoofdstuk ‘Kleurige bloemen’ door en laat de afbeeldingen zien.
Geef de kinderen de opdracht een kleurige bloem te maken waar insecten op af kunnen
komen. Laat ze hiervoor kosteloos materiaal, papier, karton, verf, stiften, kleurpotloden, stof
enzovoorts gebruiken. De kinderen bedenken zelf hoe hun bloem eruit gaat zien en wat er
nodig is om de insecten te lokken.
Als de bloemen klaar zijn, worden ze buiten gezet. Observeer een halfuur lang of er insecten
op af komen. Welke insecten zijn er te zien? Welke bloem trekt veel insecten aan? Hoe zou
dat komen?
Kruidenthee
Sommige bloemen zijn giftig, terwijl andere eetbaar zijn. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken in
een medicijn of er thee van trekken. Lees het hoofdstuk ‘Bloemenkracht’.
Vraag de kinderen een theezakje mee te brengen van een kruidenthee. Bekijk wat de
kinderen hebben meegebracht. Welke kruiden zitten er in de zakjes? Noteer ze op het bord.
Zorg voor kartonnen bekers en een waterkoker. Verdeel de kinderen in groepjes. Eén kind
van elke groep zet kruidenthee voor zijn groepsgenoten. Zij mogen niet zien welke thee het
wordt. Daarna mogen ze de thee ruiken en proeven. Welk kruid denken ze dat erin zit?
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Wanneer het kruid is geraden, zet een ander kind uit het groepje thee voor zijn
groepsgenoten.
Tip! Laat de kinderen een eigen kruidenthee samenstellen. Knip de zakjes open en doe de
inhoud in bekertjes. Laat de kinderen kruiden in een theefilter scheppen en creëer zo een
nieuwe smaak.
Venusvliegenvangers
Lees het hoofdstuk ‘Venusvliegenvangers’.
De venusvliegenvanger is een vleeseter. Als een insect tegen meer dan twee haartjes aan de
binnenkant van een blad aan strijkt, sluit de val zich in minder dan een seconde.
Ga op zoek naar afbeeldingen of foto’s van een venusvliegenvanger of kopieer ze uit het
boek. Schrijf in het hart van elke bloem de uitkomst van een tafelsom. Hang de
venusvliegenvangers verspreid door de ruimte op. Geef elk kind een stift. Vertel dat de
venusvliegenvangers trek hebben. Vandaag eten ze sommen. De kinderen lopen door de
ruimte en kijken naar de getallen op de bloemen. Ze bedenken welke tafelsom bij deze
uitkomst past en schrijven de som bij de uitkomst op. Zo worden alle mogelijke sommen bij
de bloem opgeschreven. Als de kinderen klaar zijn, bekijk je samen of de sommen en
uitkomsten kloppen.
Springen over leliebladeren
Lees het hoofdstuk ‘Reuzenwaterlelies’.
Teken met stoepkrijt leliebladeren op de speelplaats of teken ze met Woody’s van Stabilo op
de vloer in het lokaal. Je kunt ook hoepels als leliebladeren gebruiken.
Verdeel de kinderen in groepjes van zes. Elk groepje gaat bij een aantal bladeren staan of
krijgt zes hoepels. De kinderen zijn jacana’s (dat zijn vogels met grote poten en lange tenen,
zie bladzijde 25 van het boek) en lopen over de leliebladeren. Samen bedenken ze een zin
door te springen: Het eerste kind springt bij het volgende kind op het blad en noemt het
eerste woord van een zin. Het tweede kind springt naar het derde kind en bedenkt een
tweede woord voor de zin. Het derde kind springt naar het vierde kind en voegt een derde
woord aan de zin toe. Zo springen de kinderen verder tot er een zin van zes woorden is
ontstaan. Is het een kloppende zin, dan schrijven ze die op een vel papier. Hierna herhalen
ze de activiteit. Zo worden verschillende zinnen gemaakt. Geef oudere kinderen de opdracht
een verhaal te maken.
Tip! Geef een onderwerp waar de zinnen over moeten gaan of welk woord erin moet
voorkomen.
Na verloop van tijd vertellen de groepjes aan de klas wat ze hebben bedacht.
Variatie: Maak een woordenketting. Het eerste kind springt naar het tweede kind en zegt
een woord. Het tweede kind bedenkt een woord dat met de laatste letter van het eerste
woord begint en springt naar het derde kind. Dit kind bedenkt weer een woord dat met de
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laatste letter van het tweede woord begint, en zo verder.
Geef eventueel een categorie waarin de woorden moeten vallen, zoals bloemen en planten.
Bijvoorbeeld: tulp, papaver, roos, salvia, anemoon, narcis, slangenkruid, distel
Veldbloemen
Alleen bloemen die zonder hulp van mensen opkomen, worden ‘veldbloemen’ genoemd.
Veldbloemen zijn eenjarig en sterven nadat ze hebben gebloeid en zaden hebben gevormd.
Kijk in het boek naar de veldbloemen op bladzijde 28 en 29.
Geef elk kind een vierkant stuk papier. Hierop tekenen ze met potlood een bloem of een
deel van een bloem. De bloem wordt met verf ingekleurd. Wanneer alle kinderen klaar zijn,
worden de vierkanten tegen elkaar gelegd. Zo wordt een bloemenveld gecreëerd. Kijk samen
hoe de bloemen het mooist tegen elkaar passen, zodat er één groot kunstwerk ontstaat.
Hang het kunstwerk op.
Variatie: Geef de opdracht dat alle bloemen uit het bloemenveld tegen elkaar moeten
passen. De groep spreekt samen af wie wat maakt en zorgt ervoor dat de bloemen mooi in
elkaar overlopen.
Cactussen in de woestijn
Alle cactussen hebben bloemen. Maar een bloem laten bloeien kost veel water, en dat is in
de woestijn nauwelijks te vinden.
Lees het hoofdstuk ‘Cactussen’ en bekijk verschillende foto’s van cactussen.
Geef de kinderen de opdracht een cactus te knutselen. De cactus moet driedimensionaal
worden en een bloem hebben. De kinderen mogen kosteloos materiaal gebruiken, papier en
karton en klei. De cactussen kunnen worden geverfd, beplakt met gekleurd papier of met
draad of stof worden versierd.
Strooi een laagje zand op een tafel en stel de cactussen hierop tentoon.
Zonnebloemenmeter
Een zonnebloem heeft minstens zes uur zonneschijn nodig: hoe meer zon hij krijgt, hoe
beter hij groeit. De zonnebloem is een van de snelstgroeiende planten en kan in zes
maanden een hoogte van 1,5 tot 3 meter bereiken.
Lees het hoofdstuk ‘Zonnebloemen’.
Hang een flink stuk behangpapier horizontaal tegen de muur, op hoogte van de hoofden van
de kinderen. Maak tweetallen en laat de kinderen elkaar meten. Spreek af of er met of
zonder schoenen aan wordt gemeten. Het ene kind staat tegen de muur en het andere kind
zet een streep bij zijn lengte. De naam van het kind wordt bij de streep gezet.
Alle kinderen planten een zonnebloempit. Hierna wordt elke week een meetmoment
gepland. De kinderen meten elkaar opnieuw op en meten de zonnebloem op. Wie groeit het
hardst? Hoeveel verschil is er ten opzichte van de vorige week?
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Red de bloemen
Planten groeien vaak in een kwetsbare, unieke omgeving. Omdat sommige soorten maar in
een heel klein gebied voorkomen, kunnen ze bedreigd worden als mensen hun omgeving
beschadigen of vernietigen.
Ook in onze eigen omgeving moeten we voorzichtig met planten omgaan. Zelfs met planten
waarvan gezegd wordt dat het onkruid is. Elke plant is belangrijk!
Laat de kinderen in de schoolomgeving op zoek gaan naar planten en bloemen. Geef ze een
planten- of bloemengids mee, Het Briljante Bloemen Boek of een app op de smartphone die
vertelt hoe de planten en bloemen heten. De kinderen ontdekken de namen van de planten
en bloemen en zetten bij elke plant of bloem die ze vinden een naambordje. De
naambordjes kunnen ze van tevoren in de klas knutselen met bijvoorbeeld satéprikkers en
etiketten.
Als de kinderen klaar zijn, zoeken ze een maatje op en geven hem of haar een rondleiding
langs de gevonden bloemen en planten.
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