
Werkblad 
Maak je eigen mini-natuur!

Stap 1 Plek kiezen 
Kies een zonnig plekje voor jouw mini-natuur want wilde bloemen houden erg van de 
zon. Dat kan in een grote pot of kistje, op het balkon, in de tuin of een groen hoekje van 
het schoolplein of in de schooltuin. Je kunt het beste zaaien in april en mei, dan kan je in de 
zomer genieten van mooie bloemen!

Stap 2 Grond klaarmaken 
Spit de aarde om, haal oude wortels uit de grond en schep wat potgrond door de aarde. 
Misschien kom je wel een worm of ander kriebelbeestje tegen! Als je een pot of kist 
gebruikt, is potgrond helemaal goed. 

Stap 3 Zaai je wilde bloemen
Meng de bloemzaadjes met een beetje speelzand of potgrond. Zaai een dun laagje en 
strooi daar weer een dun laagje aarde overheen. 

Stap 4 Hou de aarde vochtig
Maak de aarde een beetje vochtig, zodat de zaden goed kunnen ontkiemen. Als de 
plantjes uit de grond komen, kun je ze extra water geven. Tip: gebruik regenwater voor je 
bloemen! Vang regenwater bijvoorbeeld op in een emmer of een regenton buiten. 

Stap 5 En dan… bloemen! 
Na twee weken zie je de plantjes bovenkomen. Na ongeveer zestig dagen komen de eerste 
bloemen tevoorschijn! Wel even geduld hebben dus...

TIP!
Je kunt de zaadjes ook binnen zaaien in een bak en die in het zonnetje bij het raam zetten. 
Dan verhuis je de wilde bloemen later naar buiten. 

Extra opdracht
Maak een mini-vijver
Met een oude teil of schaal maak je een mini-vijver in je mini-natuur. Vis een waterplantje 
uit de sloot en doe die erin. Klaar voor de kikkers of andere beestjes!

Mini-natuur:

 ● Zakje wilde bloemenzaad 
 ● Plek in schooltuin of plantenbak/ bloempot
 ● Potgrond
 ● Gieter 
 ● Schepje

Mini-vijver:

 ● Oude teil of schaal voor mini-vijver
 ● Waterplantjes

Nodig:




