
Lesbrief Middenbouw 
Red de Wilde Bloemen 
Kom bij de bloembrigade!
Groep 5 en 6

Duur
 ● Introductie/nabespreking: 30 minuten
 ● Werkblad: 45 minuten

Doelen
 ● De leerlingen weten wat wilde bloemen zijn en waar ze voorkomen. 
 ● De leerlingen weten dat wilde bloemen in nood zijn.
 ● De leerlingen weten waarom wilde bloemen zo belangrijk zijn voor de natuur.
 ● De leerlingen hebben basiskennis over hoe alles in de natuur met elkaar samenhangt en 
wat een ecosysteem is. 

Werkvorm
 ● Klassikaal

Materiaal
 ● Animatie over wilde bloemen
 ● Werkblad Maak je eigen mini-natuur
 ● Achtergrondinformatie ‘wilde bloemen’ 
 ● Afbeelding met wilde bloemen 
 ● Aanvullende lessuggesties 
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Inleiding - 15 min
Interesse wekken
Vertel de leerlingen dat de les vandaag over wilde bloemen gaat. 
Wat weten ze al over wilde bloemen? 

Laat de afbeelding met wilde bloemen op het digibord zien (OERRR.nl/lespakket) of 
neem zelf een bosje wilde bloemen mee naar de klas. 

Bespreek vragen als:
 ● Wat zijn wilde bloemen?
 ● Waar komen wilde bloemen voor? 
 ● Waarom zijn wilde bloemen zo belangrijk voor de natuur? 
 ● Wat hebben wilde bloemen, insecten en vogels met elkaar te maken? 

Laat dan het Wilde Bloemen animatiefilmpje zien op het  
digibord via OERRR.nl/bloemenanimatie

Bespreek het filmpje na. 
Leg uit dat wilde bloemen belangrijk zijn voor andere dieren. Bijen hebben ze nodig voor 
nectar en stuifmeel. Vlinders leggen er hun eitjes op. Vogels eten de zaden en zijn dol 
op de kleine kriebelbeestjes die erop af komen. Zo heeft alles in de natuur met elkaar te 
maken. Dat heet een ecosysteem: dat betekent dat dieren en planten elkaar nodig hebben. 

TIP!
Kijk samen een filmpje van Schooltv over ecosystemen.

Vertel dat het slecht gaat met de wilde bloemen omdat er minder plek voor ze is. De tuinen 
liggen vol tegels en zijn steeds meer wegen, huizen en fabrieken. In de weilanden van 
de boer groeit veel gras, maar geen bloemen. De wilde bloemen kunnen wel wat hulp 
gebruiken en de leerlingen kunnen daarbij helpen!

Hoe? Door zelf mini-natuur te maken! Kom bij de bloemenbrigade en doe mee!

http://OERRR.nl/lespakket
http://OERRR.nl/bloemenanimatie
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Kern - 45 min
Aan de slag
Bekijk van tevoren de werkbladen en maak een keuze op welke manier de leerlingen 
aan de slag gaan. De mini-natuur is op verschillende plekken te maken, bijvoorbeeld in 
bloempotjes, in grote bakken, in de klas, op het schoolplein. Leg de kinderen uit wat jullie 
gaan doen en verdeel de klas in groepjes. Verdeel de taken tussen de groepjes en ga aan de 
slag!

TIP!
Bekijk ook het filmpje over je eigen mini-natuur maken op OERRR.nl/diy-mininatuur!

Werkblad (downloadbaar op OERRR.nl/lespakket)
 ● Maak je eigen mini-natuur!

Extra opdracht
 ● Maak een mini-vijver
 ● Insectenhotel maken

Benodigdheden werkblad mini-natuur
 ● Bestel wilde bloemenzaad via de webshop van Natuurmonumenten*  
www.natuurmonumentenshop.nl

 ● Bloempot, kistje of stukje grond om zaadjes te zaaien. 
 ● Aarde of potgrond, tuinschepje, gieter  

De extra opdracht “maak een mini-vijver” op het werkblad is een leuke uitbreiding om het 
onderwerp biodiversiteit te behandelen. 

Benodigdheden werkblad Insectenhotel
 ● Terracotta bloempotje per leerling
 ● Stro of hooi
 ● Touw 
 ● Verf en kwasten om bloempotjes mee te versieren

*Helaas kan Natuurmonumenten de bloemzaadjes voor scholen niet gratis beschikbaar 
stellen. Kijk voor meer informatie hierover in het achtergronddocument.  

http://OERRR.nl/lespakket
https://www.natuurmonumentenshop.nl
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Afsluiting - 15 min
Nabespreking
Vraag de leerlingen wat ze hebben geleerd van de les. Bespreek de problemen die wilde 
bloemen hebben en waarom ze zo belangrijk zijn. Willen de leerlingen nog andere dingen 
weten? In de bijlage vind je meer informatie over de actie en de noodzaak om wilde 
bloemen te redden. 

Thuis of in de buurt
Hebben de leerlingen zelf een tuin of balkon? Of een stukje groen in de straat? Vertel de 
leerlingen dat ook thuis actie kunnen voeren. Bedenk samen leuke mini-natuur acties voor 
op school, thuis of in de buurt. Leerlingen kunnen ook zelf het actiepakket met een zakje 
bloemenzaad bestellen via OERRR.nl/actiepakket.

Inspiratiefilmpjes
Kijk op OERRR.nl/diy-mininatuur voor inspiratiefilmpjes om zelf nóg meer mini-natuur te 
maken. Bloementuintjes op het schoolplein bijvoorbeeld!

 ● Maak bloembommetjes voor wilde bloemen met zaad, aarde en klei 
 ● Maak vrolijke mini bloementuintjes op het schoolplein. Tegel eruit, wilde bloemen erin! 

Winactie
De school met de leukste wilde bloemen actie wint een bezoek van Lisa Wade en de 
boswachter aan de klas! 
Stuur je actie met verslag, foto of filmpje op naar oerrr@natuurmonumenten.nl. 
Vermeld in de onderwerp regel Win actie Red de wilde bloemen. Lees meer over de actie 
in de voorwaarden die je kunt vinden op OERRR.nl/lespakket

http://OERRR.nl/actiepakket
http://OERRR.nl/diy-mininatuur
mailto:oerrr%40natuurmonumenten.nl?subject=
http://OERRR.nl/lespakket
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Aanvullende lessuggesties
 ● Voer actie op school en maak posters, filmpjes en tekeningen over de wilde 
bloemenactie. Kom allemaal bij de bloemenbrigade en maak meer mini-natuur! 

 ● Als alternatief voor de mini-natuur op school kun je de leerlingen ook potjes voor thuis 
laten maken. Verf en versier bloempotjes in de klas, vul ze met tuinaarde en zaai hier 
wilde bloemen in. Zodra de plantjes bovenkomen mogen de potjes mee naar huis, voor 
op het balkon of in de tuin.

 ● Maak samen met de klas een wilde bloemensalade! Sommige bloemsoorten kun je 
eten.  Madeliefjes, viooltjes of het blad van de paardenbloem bijvoorbeeld. Wie durft te 
proeven?

 ● Maak geurzakjes voor in de kledingkast van gedroogde lavendel, tijm of andere geurige 
kruiden.

 ● Wist je dat je wilde bloemen en grassen heel mooi kunt drogen in een bloemenpers? 
Of door ze heel voorzichtig op een keukenpapiertje in een dik boek te stoppen en die 
onderop de stapel te leggen.

 ● Organiseer een bloemenfeest op school, met bloementafels en gerechten met bloemen. 
Of houd een zaaifeest met alle kinderen en ouders!

 ● De leerlingen kunnen ook een spreekbeurt houden over wilde bloemen! 

Ga naar OERRR.nl/scholen voor een spreekbeurtpakket!

http://OERRR.nl/scholen



