
 

 
 

De babybloem 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Er staat een babybloem op tafel in het zandkasteel. De babybloem heeft veel rust 

en water nodig om te groeien.    

Moeilijke woorden: 

Water, groeien, klein, groot, broertje, zacht.  

Voor het kijken: 

Laat de kinderen een babypop zien en doe alsof de baby slaapt. Vraag aan de 

kinderen: “Waarom moeten baby’s veel eten en slapen denk je?” Vertel dat baby’s 

veel moeten eten slapen omdat ze moeten groeien. Zo gaat dat ook met dieren en 

met bloemen. Bloemen moet je water geven.     

Taalactiviteiten 

Buiten kijken 

Ga met de kinderen naar buiten en bekijk samen de plantjes en struiken op het 

plein of in het park. Wijs de kinderen op nieuwe blaadjes en jonge takjes en laat 

hen het verschil zien tussen deze en oudere bladeren of dikkere takken. Kijk samen 

goed naar een bloemknop. Misschien weet een van de kinderen wel wat dat is. Kijk 

ook naar bloembollen die op het punt staan te gaan bloeien en vraag aan de 

kinderen, welke al bijna gaan bloeien en welke eerst nog moeten groeien. 

Doe-activiteiten: 

Groeien en bloeien 

Neem wat tuinkerszaad, een zak tuinaarde, wat schepjes, voor ieder kindje een 

plantenpotje en een gietertje mee en laat het aan de kinderen zien. Wat kun je 

daar allemaal mee doen? Laat de kinderen de zaadjes zien en vraag of iemand weet 



 

 
 

wat het is en wat je ermee moet doen? Geef ieder kind een potje en een schepje en 

laat de kinderen ieder een potje met aarde vullen. Geef dan ieder kind wat zaadjes 

om in de aarde te stoppen en laat de kinderen hun tuinkers met de gieter wat 

water geven. Geef de plantenpotjes een plekje in de groep en markeer voor de 

kinderen welk potje van hen is. Over een paar dagen zullen de eerste zaadjes 

ontkiemen, een spannend proces om samen met de peuters te beleven. 

 


