
 

1. kijk naar een paardenbloem Is het een jonge of een oude 
paardenbloem? Dit kun je zien aan:  
 
 
                     een bolletje in het midden met gesloten bloemblaadjes  
 
 
                 het is net een zonnetje. Alle blaadjes stralen vanuit het      
                    midden  
 
 
Pluk een paardenbloem. 
 
Is de stil hol of massief?                        of  
 
 
Wat komt er uit de steel? ………………………… 
Proef het voorzichtig even met je vinger. 
Hoe smaakt het ?  
 
                     Of                        Of 
 
 
 
Vind je het lekker? Ja / Nee ? 
 
Maak nu met het sap in het vakje hiernaast  een tekening 
van de bloem. Na een tijdje verkleurt het sap op je blaadje en 
kun je zien wat je getekend hebt. Met het groen van de steel 
kun je je bloem een steeltje geven. 
 

Mijn (paarden)bloem sap tekening 

Deze paardenbloem is Jong 

Jong	  

Oud	  

Hol	   Massief	  

Zoet	   Bitter	   Zuur	  

2. Pluk een paardenbloem. Snijdt hem plat door met een 
mesje. Kijk eens goed. 
 
Kun jij de onderdelen van de bloem benoemen? Wijs aan: 
 

• vrucht beginsel  
• de stamper 
• de meeldraden 
• bloemblaadjes 

 
Hoeveel losse bloempjes zitten er  
bij elkaar in 1 bloem? 
 
Ik denk wel ________ in 1 bloem! 
	  

 
Maak hier een tekening van jou 
doorgesneden paardenbloem 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4. Nu komt het leukste van de paardenbloem. 
Zoek een paardenbloem met pluis. 
 
Blaas nu heel erg hard!  Wat zie je gebeuren?  
Waar lijken de zaadjes op?  
 
 
                           Of                           Of 
	  
	  

Tennisbal	  Paraplu	  Vliegtuig	  

3. Pluk een bloem. 
Snij de steel op ongeveer 3 cm af. Geef de steel een sneetje 
onderin.  Kun jij je paardenbloem als een kandelaar op tafel 
zetten zoals de foto hiernaast? Knap! 
 
Neem nu een andere  steel.  
Snij ze nu aan beide kanten in.  
Zie hiernaast  Gooi  het in (een bakje) water.  
Wat zie je gebeuren? …………………………………… 

	  
5. De paarden bloem heeft heel veel 
vormen en stadia. Kijk maar 
hiernaast. Kun jij ze allemaal vinden?  
Plak het op een ander leeg blaadje 


