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HOOFDSTUK 1

Bloemen verzorgen en schikken
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kunt vertellen welke snijbloemen er zijn.1.

Je kunt snijbloemen verzorgen.2.

Je kunt snijbloemen in een vaas schikken.3.

Je kunt een bloemstuk van snijbloemen maken.4.

BLOEMEN

Bloemen geven sfeer.
Je koopt ze om je kamer gezellig te maken.
Of als versiering bij een gebeurtenis.
Of je geeft ze aan iemand anders.

BLOEMEN OM IEMAND TE BEDANKEN
Je geeft bloemen om iemand te bedanken.
Bijvoorbeeld als hij je ergens mee geholpen heeft.

BLOEMEN OM IEMAND BLIJ TE MAKEN
Je geeft bloemen om iemand blij te maken.
Bijvoorbeeld als iemand jarig is.
Op Valentijnsdag geven verliefde mensen elkaar rozen.
De roos is een teken van liefde.

BLOEMEN BIJ EEN BEGRAFENIS
Bij een begrafenis kies je de lievelingsbloemen van degene die overleden is.
Zo laat je merken dat je veel om die persoon geeft.

BLOEMEN BIJ EEN BRUILOFT
Bij een huwelijk heeft de bruid een bruidsboeket.
Dat zorgt voor extra feestelijkheid.
Net als de corsages voor de bruidegom en de feestvierders.
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OPDRACHT 1
Koop je graag bloemen? Ja / Nee
Vind je het leuk om bloemen te krijgen? Ja / Nee
Bekijk de foto’s.
Schrijf de namen van de bloemen eronder.

Wat vind jij mooie bloemen?

Wat doe je met de bloemen als je een bos krijgt?

Wat gebeurt er als je dat niet doet?
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OPDRACHT 2
Om welke reden zou jij wel een bos bloemen willen geven?
Je mag meerdere dingen aankruisen.

om cadeau te geven bij een verjaardag

om dankjewel te zeggen

om iets goed te maken

omdat het feest is

omdat ik verliefd ben

zomaar, om iemand blij te maken

zomaar, omdat ik zelf blij ben.

OPDRACHT 3

Iemand vraagt jou te komen helpen in de bloemenwinkel.
Wat zou jij daar graag doen?

bloemen verzorgen

bloemen schikken

allebei

anders

niets

Als je voor anders heb gekozen, leg je antwoord uit.
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BLOEMEN HEBBEN WATER EN VOEDING NODIG

Bloemen groeien aan een plant.
De plant zuigt met zijn wortels vocht en voeding uit de grond.
De voeding bestaat uit zouten die in de grond zitten.
Daarvan leeft en groeit de plant.
Dus ook de bloem.

Bloemen die je plukt of afsnijdt, krijgen geen voeding meer op de gewone manier.
Dat merk je bijna meteen.
De bloem gaat slap hangen en verlept.
Jij neemt de verzorging over.

Plantenvoeding in de vaas doen.

Je geeft de
bloemen water en
misschien
voedingsstoffen.
Voorjaarsbloemen
hebben voldoende
aan een klein laagje
water.
Zomerbloemen
hebben veel water
nodig.
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OPDRACHT 4
Waarvan leven planten en bloemen?

Op welke manier komen planten en bloemen aan water en voeding?

Wat gebeurt er met een bloem die je plukt of afsnijdt?

Hoe verzorg je een afgeplukte bloem?

OPDRACHT 5
Bekijk de foto.

Is dit een goede manier om de bloemen neer
te leggen? Ja / Nee
Wat kan er nu met de bloemen gebeuren?

Bedenk een manier om de bloemen goed te
verzorgen tot na het feest.
Teken jouw oplossing.
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BLOEMEN EN HUN STELEN

De bloem blijft langer mooi door het water dat hij door de steel opzuigt.
Door de steel lopen dunne buisjes. Als een soort open draden.
Door die buisjes zuigt de bloem het water naar zich toe.
Maar dat gaat niet bij iedere bloem op dezelfde manier.

DUNNE, HOUTACHTIGE STEEL
Een roos staat op een dunne, stevige steel.
Net als een fresia of een sering.
Soms lijkt de steel wel van hout.
Door de dunne steel zuigt de bloem niet makkelijk water op.

Sering.Fresia.Roos.

HARIGE STEEL
Een gerbera heeft een harige, zachte steel.
Net als een anemoon.
Het water kan er makkelijk doorheen.
Maar door de haartjes kan de steel snel gaan rotten.

Anemoon.Gerbera.
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DIKKE, ZACHTE STEEL
Narcissen en tulpen groeien uit een bol.
De stelen zijn dik en zacht en worden gauw slap.
Dat komt omdat de buisjes breed zijn. Er kan veel water door.

Tulp.Narcis.

OPDRACHT 6
Welke bloem hoort bij steel 1, 2 en 3?
Schrijf een voorbeeld bij het nummer.

1.

2.

3.

Welke steel zuigt het minst makkelijk water op?

Welke stelen zuigen makkelijk water op?

Welke stelen kunnen snel gaan rotten?
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OPDRACHT 7
Wat vind jij een mooie bloem?

, omdat

Je geeft bloemen cadeau voor een verjaardag. Welke bloemen zou je kiezen?

, omdat

Welke bloemen zou je graag cadeau krijgen?

, omdat

OPDRACHT 8
Zoek een foto van deze bloemen: roos, gerbera, anemoon, sering, tulp, narcis.
Zoek in folders en tijdschriften of op internet.
Of maak zelf een tekening of een foto.
Plak de 6 foto’s hier op.
Schrijf de naam eronder.
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AFSNIJDEN EN WATER GEVEN

Als je een boeket krijgt zet je die in een vaas.
Eerst moet je de stengels aan de onderkant afsnijden.

Bloemen hebben altijd water nodig.
Maar soms kan dat niet.
Bijvoorbeeld als je ze net geplukt hebt.
Of als je ze van de winkel naar huis vervoert.
Al na 2 minuten knijpt de steel de buisjes aan de onderkant dicht.
Als een soort bescherming tegen de droogte.
De dichtgeknepen buisjes gaan niet vanzelf weer open.
Daarom snijd je een stukje steel af.
Dan kan de bloem weer beter water opzuigen.

BLOEMEN MET EEN DUNNE, HOUTACHTIGE STEEL
Bloemen met een houtachtige
steel snijd je heel schuin af.
Denk aan rozen, margrieten en
anjers.
Zo komen zo veel mogelijk
buisjes open te liggen.
Dan kan de bloem het water
opzuigen.
Zet ze in een vaasmet veel water.

BLOEMEN MET ZACHTE OF
HARIGE STELEN
Bloemen met een zachte of
harige steel snijd je recht af.
Denk aan hyacinten, tulpen en zonnebloemen.
Doe maar een klein bodempje water in de vaas.
Want de zachte steel kan snel slap worden en rotten.

OPDRACHT 9
Wat gebeurt er met bloemen die geen water meer krijgen?

Waarom snijd je bloemen een stukje af voor je ze in de vaas zet?
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Laat in de tekeningen met een gekleurde lijn zien:
• hoe je de steel afsnijdt
• hoeveel water je in de vaas doet.

OPDRACHT 10
Je hebt een bos narcissen in de vaas gezet. Je hebt ze recht afgesneden.
Je hebt de vaas bijna tot de rand gevuld met water.

Wat kan er gebeuren?
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