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9fd\e`e[\j\`qf\e\e
Seizoenen
k`a[j[lli

c\j[f\c\e

Y\ef[`^[_\[\e

80 minuten

De leerling:

äIRWRÝVERRPLQGHYLHU

äNHQWGHYLHUVHL]RHQHQ

b\ie[f\c\e
1, 51, 54 en 55

äRQWGHNWGDWERPHQHU
in elk seizoen anders uitzien
äNHQWKHUNHQEDUHHOHPHQWHQ
uit de seizoenen

seizoenen (bijlage)
äFU¬SHSDSLHU
(verschillende kleuren)
äVWHYLJ$SDSLHU
äJHVFKHXUGHVWXNMHV
gekleurd papier

\`e[gif[lZk

äOLMP

ä YRRULHGHUHJURHSHHQ

äZDWWHQRIZLWWHSDSLHUVQLSSHUV

geknutselde seizoenshoek

äNZDVWHQ
äVFKDUHQ
äURGHRUDQMHJHOHJURHQH
bruine en witte plakkaatverf
äZDVFRNOHXUSRWORGHQRIVWLIWHQ
äWRXZ
äVHL]RHQVPDWHULDOHQ
uit de natuur

MffiY\i\`[`e^
Haal voor de activiteit Verschillende seizoenen uit de bijlage de foto’s van
de boom in de vier seizoenen.
Zorg voor de activiteit Bomen in verschillende seizoenen dat bij elke hoek de
juiste benodigd-heden staan. Vergroot iedere kerstboom van opdracht 2 van het
doeblad tot A4-formaat en kopieer deze op dik papier. Leg voor de versiering
bij de winterhoek stroken papier en propjes crêpepapier neer. Leg ook propjes
crêpepapier in de lentehoek. Hier kunnen de leerlingen bloesem van maken.

M\ijZ_`cc\e[\j\`qf\e\e20 min.
Kijk met de leerlingen naar de bomen buiten. Hoe zien die eruit? Zijn er blaadjes
aan de bomen? Bloeien er bloemen? Of zijn ze juist kaal? De leerlingen tekenen
bij opdracht 1 hoe de boom er buiten uitziet.
Hang de foto’s van de vier bomen op het bord. Vraag de kinderen in welke maanden of seizoenen ze deze bomen zien. Vraag hoe ze herkennen of het een boom
in de winter of juist in de herfst is. Ga in op de blaadjes die er wel of niet zijn en
de bloemen die erin bloeien. Laat de leerlingen aan de hand hiervan de vier seizoenen benoemen.
De leerlingen onderzoeken hoe je aan bomen de verschillende seizoenen kunt
herkennen.
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9fd\e`em\ijZ_`cc\e[\j\`qf\e\e40 min.
Verdeel de leerlingen in vier groepen. Laat elke groep een eigen bomenhoekje
van het seizoen maken. Daarbij maken ze in verschillende hoeken de volgende
dingen.
In de winterhoek maken de leerlingen de kerstboom van opdracht 2 van het
doeblad. De leerlingen knippen de kerstboom uit het dikke papier. Ze zetten
de kerstboom in elkaar zoals op het doeblad is aangegeven. Hierna versieren
ze de kerstboom. In de lentehoek kleuren de leerlingen bij opdracht 2 van het
doeblad een kale boom in en beplakken de boom met crêpepapier als bloesems.
In de zomerhoek maken ze van deze boom een zomerboom die vol groene bladeren zit. Ze kunnen zomerse dingen om of in de boom tekenen. In de herfsthoek
maken ze van de kale boom een herfstboom. Laat ze hierbij denken aan de kleuren van de blaadjes van de herfstboom op de foto.
Hierna gaan ze hun hoek verder aankleden met spullen waardoor de bomenhoek echt op dit seizoen gaat lijken. In de winterhoek maken ze bijvoorbeeld
een bos van alle kerstbomen en maken ze van kleine papiersnippers of watten
sneeuw. De herfsttafel kan worden aangekleed met blaadjes en bijvoorbeeld
kastanjes en de bomen van het doeblad kunnen aan een lijn worden gehangen.
Ook in de zomer- en lentehoek kunnen de bomen worden opgehangen en
maken de leerlingen extra papieren bloemen en beestjes of leggen ze er andere
dingen van de boom bij. Laat ze afhankelijk van het seizoen buiten naar bladeren,
bloemen of vruchten van bomen zoeken. Ze kunnen eventueel ook schorsafdrukken maken door een stuk papier op de boomschors te leggen en er met
een potlood overheen te gaan. Of ze maken van de bladeren afdrukken
of slingers. Stimuleer ook hun eigen ideeën.

;\j\`qf\ejk\ekffejk\cc`e^10 min.
Laat iedereen langs de verschillende bomenhoeken lopen. De leerlingen die
de hoek gemaakt hebben, vertellen waarom deze hoek bij het seizoen past.
Laat de leerlingen bij elke hoek ook ingaan op de getekende of gemaakte
bomen. Hoe herken je het seizoen bij deze boom? Ga in op het feit dat de kerstboom nog naalden heeft, maar veel andere bomen in de winter kaal zijn. Laat
ze als laatste kijken naar de boom die ze bij opdracht 1 van het doeblad hebben
getekend. Welk seizoen is dit?

<k\el`k[\j\`qf\e\e10 min.
Bespreek met de leerlingen welke fruitsoorten er aan bomen groeien. In welk
seizoen groeien deze? Weten ze dat de bloemetjes aan de boom uitgroeien tot
de vrucht? Vraag of alle vruchten ook uit Nederland komen. Sommige vruchten
groeien alleen in warme landen. Nederland is daar te koud voor. Vertel dat
groenten net als vruchten in bepaalde seizoenen groeien. Kennen de leerlingen
typische zomer- en wintergerechten? Of hebben ze voorbeelden van etenswaren
die ze alleen in één van de seizoenen eten? Laat ze hierover vertellen.
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Verschillende seizoenen
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Bomen in verschillende seizoenen
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