Spring in de lente!
Hebben jullie ook zo’n zin in de lente? Het is al bijna zover! Hoe je
dat kunt weten laat ik je zien. Ga je mee naar buiten? Heb je een
verrekijker, krijtje, vergrootglas en loeppotje? Neem die dan mee!
Door: Winnie Goedbloed

Zon en wolken
Als het winter is wordt het laat licht en vroeg donker. Merk je dat de zon steeds vroeger
opkomt en later ondergaat? Begin maart is de zon elke dag twee minuten eerder op en gaat
elke dag 2 minuten later onder. De dag wordt dus langer! De zon voelt steeds warmer aan.
Is het vandaag een zonnige dag of bewolkt?
Als het zonnig is:
 Ga in de zon staan met 1 wang in de zon en 1 in de schaduw. Wat voel je?
 Zoek nu een plekje in de schaduw en ga daar staan, voel je het verschil?
Als er wolken zijn:
 Welke kleur heeft de lucht?
 Zijn er witte wolken of donkere wolken te zien?
Zien de wolken eruit als veren, ribbels of schaapjes of melkachtig? Dan wordt het mooi
weer. Zien de wolken er uit als bloemkool, zijn het grote grijze wolken of mist? Dan gaat het
waarschijnlijk regenen!


Kijk of je een wolk in de vorm van een dier kan ontdekken.

Tip: Google eens op wolkenkaart of wolkenatlas en voorspel zelf het weer!

Schaduw
Teken op een zonnige dag de omtrek van je voeten en je schaduw
met een krijtje. Ga aan het einde van je tocht terug naar deze plek.
Ga met je voeten op dezelfde plek staan en teken opnieuw je
schaduw. Wat zie je en hoe komt dat denkt denk je?

Bladeren
In de winter hebben de meeste struiken en bomen hun blad laten
vallen. In de lente komen er nieuwe blaadjes aan. Zoek een struik
of een kleine boom in jouw buurt.
 Zitten er knoppen of blaadjes aan?
 Hebben alle blaadjes dezelfde kleur?
 Zijn alle blaadjes even groot?
Ga op zoek naar andere soorten blaadjes. Het mogen
blaadjes zijn van planten, bomen en struiken.






Zoek vijf blaadjes met verschillende
vormen
Leg de blaadjes neer van klein naar groot
Zoek vijf blaadjes met verschillende kleuren
Leg de blaadjes neer van licht naar donker
Maak met de blaadjes een poppetje of een figuur

Vogels
De vogels voelen ook dat het weer lente wordt. Je kunt ze ’s ochtends vroeg alweer horen
zingen. Dat doen ze om andere vogels te laten weten dat dit hun plekje is. Maar ze zingen
ook om een partner te vinden.




Luister eens of je een vogel hoort.
Kun je de vogel ook zien?
Weet je ook welke vogel dit is?

Tip: Kijk eens op de site van de vogelbescherming. Daar kun je niet alleen ontdekken hoe de
vogel heet, maar ook welk geluid hij maakt en waar je hem kan vinden. Sommige vogels
houden van bos, andere vogels houden van de stad of het water!
Is er een sloot of plas in de buurt? Ga dan eens kijken of er watervogels zijn. Zie je ze?
Kijk dan eens heel goed naar ze.




Weet je hoe de vogel heet?
Zijn er mannetjes en vrouwtjes en zien die er hetzelfde uit?
Hebben watervogels bijzondere poten, en waarom is dat?

In mei leggen alle vogels een ei. Maar is dat zo? Nee hoor!
De Nijlgans heeft al kuikens in februari. Kijk maar eens of je hem
ergens ziet. De kuikens zijn mooie donzige kuikens met drie
donkere vlekken erop.
Een vogel bouwt een nest om zijn
eieren in te leggen. Dat kan met
takken, riet, gras en plukjes wol of
haar.
 Zoek wat takken en bouw een
nest!
 Kun jij een nest ontdekken (pak je kijker erbij).
 Zie je al jonge eendjes of andere jonge dieren?

Nijlganzen
Bodemdieren
Veel dieren zijn voor de winterkou weggekropen in plantenpotten, holletjes en bladerhopen.
Nu het weer wat warmer wordt komen ze weer tevoorschijn.



Til een steen of plantenpot op, of veeg een hoopje bladeren opzij en zoek een
bodemdier.
Doe het diertje in een loeppotje als je dan hebt en kijk er eens goed naar.
- Heeft het vleugels?
- Hoeveel pootjes zie je?
- Heeft het diertje voelsprieten?
- Kun je de oogjes zien?
- Zoek op hoe het diertje heet. Dat kan ook thuis met de zoekkaart bodemdieren.

Tip: Op https://bodemdierendagen.nl/ kun je een zoekkaart downloaden. Doe ook eens
mee met bodemdieren tellen. Dit jaar is het van 24 september tot 6 oktober.

Bloemen
Als ik aan de lente denk dan denk ik aan bloemen. Ken jij bloemen
die je al vroeg in de lente kan vinden?





Zoek een witte, een gele en een paarse bloem
Hoeveel bloemblaadjes tel je?
Weet je ook de naam van de bloemen?
Ruik er eens aan. Ruiken ze lekker?

Tip: op https://wildebloemen.info/ vind je welke bloemen er
bloeien per maand.

Insecten
Als het wat warmer wordt komen ook insecten tevoorschijn
als bijen, hommels en vlinders. Deze dieren halen voedsel uit
de bloemen.




Kun jij insecten ontdekken?
Weet jij welk dier het is?
Vang hem in een loeppot en bekijk hem eens!

Tip: Er zijn veel soorten insecten. Wil je weten hoeveel soorten? Kijk dan eens op
https://www.eis-nederland.nl/
Daar kun je zoekkaarten downloaden voor bijen, hommels, spinnen, lieveheersbeestjes,
zweefvliegen en nog veel meer!
Vlinder gezien? Geef het door op de site van de vlinderstichting!
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders
Nog niet genoeg van de lente? Kijk eens op de site van de vogelbescherming.

Print de zoekkaarten als je het leuk vindt om vaker dieren en
planten te bekijken!
https://www.vlinderstichting.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/
https://www.eis-nederland.nl/
https://wildebloemen.info/
https://bodemdierendagen.nl/

