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HANDLEIDING

Wat doet Wat?

PLANTEN ZIJN BIJZONDER!

PRaatPLaat

de ondeRdeLen van een PLant

drinken

vrucht

verspreiding

Wortel

voortplanting

1

Blad

opname
water en
mineralen

Planten zijn de basis van de voedselkringloop op aarde en dus ook
van ons voedsel. De 8 praatplaten geven de kinderen inzicht in de
samenhang en kringlopen in de natuur en de rol die planten daarin
spelen.

ZO GEBRUIK JE DE PRAATPLATEN
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?
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PRAATPLATEN

De 8 praatplaten zijn bedoeld voor jou als moestuincoach die groepen kinderen uit
het basisonderwijs begeleidt bij het werken in de (school)moestuin.
De platen geven een inhoudelijke ondersteuning bij het praktische werk in de tuin.
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WAT DOET WAT?
De onderdelen van een plant

2

HOE GROEIT EEN PLANT?
Van zaad tot plant

3

VAN BLOEM TOT VRUCHT
Bloemen voor de voortplanting

4

BIJZONDERE BEZOEKERS
Dieren en planten helpen
elkaar

Kies zelf of je ze voor de hele groep of liever in kleine groepjes gebruikt.
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De platen zijn door elkaar te gebruiken en hoeven ook niet allemaal aan bod te
komen; het is afhankelijk van wat zich in de praktijk aandient.

PLANTEN OP REIS!
Verplaatsing door zaad

6

AFVAL BESTAAT NIET...
...in de natuur; de voedselkringloop

7

ONMISBARE HELDEN!
Buitengewone bodembeestjes

8

ETEN VAN HET LAND
Wat eet je van een plant?

Naast informatie vind je suggesties om de kinderen ontdekopdrachten te geven en
aan de hand van de stellingen en doordenkvragen een ‘natuurfilosofisch’ gesprek
met hen aan te gaan.
Gebruik de voorkant als praatplaat die je aan de kinderen laat zien; de informatie op
de achterkant is bedoeld voor jou als moestuincoach.
De platen zijn gemaakt voor groep 6 t/m 8 maar zijn met een aangepaste toelichting
ook geschikt voor uitleg aan jongere kinderen of een Plusklas.

ONDERDELEN VAN DE PRAATPLAAT
Combineer opdracht(en)

Stelling

Ontdek ’t zelf!

Doordenkvraag

Wist je dat?

Ons voedsel

Deze platen zijn ontwikkeld in het kader van het programma Jong Leren Eten.
Deze platen geven invulling aan een aantal thema's en concepten zoals beschreven in de
kerndoelen voor het basisonderwijs.
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We wensen je veel plezier met deze praatplaten!
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