Bonsaipatat
Werkblad 2: Knutselen
Bonsai is de verfijnde kunstvorm, afkomstig uit China en Japan, om een
boom klein te houden en op te kweken. De boom in kwestie wordt gevormd en verzorgd op
zo’n manier dat hij er natuurlijk en oud uitziet. Eigenlijk is een bonsaiboom een evenwichtig
en perfect kunstwerk.
Het probleem bij bonsai is echter dat je veel geduld moet opbrengen want pas na tientallen
jaren heb je resultaat.
De bonsaiaardappel zou je (glimlachend) kunnen bestempelen als instantbonsai. Na ongeveer een maand heb je al resultaat! Wil je het ook eens proberen?

Dit heb je nodig:
• een bloempot (liefst type bonsai)
• potaarde
• een aardappel die begint te schieten
• een schaar
• een pincet
Zo ga je te werk:
1.
2.
3.

Neem een gewone aardappel die al wat scheuten vertoont.
Vul je bloempot met potaarde.
Plant je aardappel niet te diep in de aarde met de scheuten naar boven.
4.
De bedoeling is nu een kunstige bonsaiaardappel te creëren door
de scheuten met de pincet en de schaar in een bepaald patroon te laten
groeien. Eventueel keer je de pot volgens de groeirichting naar de zon.
Je zou zowaar zeggen
dat het een echte
bonsai is….
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Zie je maïs
Werkblad 5: Wereldoriëntatie
In deze omgeving wordt veel maïs geteeld. In
het voorjaar wordt hij gezaaid en in één seizoen groeit hij tot 2,5 meter
hoog. Maïs is een éénhuizige plant. Dit betekent dat er op één plant
zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen groeien. Het zijn echter de
vrouwelijke bloemen die uitgroeien tot vruchten.

« Kan je de delen van de plant benoemen?

1.
2.
3.
4.
5.

wortel
vrouwelijke bloem groeit uit tot kolf
stengel
blad
mannelijke bloem

Er bestaan verschillende soorten maïs en zijn naam
verraadt een beetje waarvoor hij gebruikt wordt.
Waarvoor gebruikt men suikermaïs?

Waarvoor gebruikt men kolf- of korrelmaïs?

Waarvoor gebruikt men snijmaïs?
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Graan voor mens en dier
Werkblad 7: Wereldoriëntatie
« Welke graansoorten zijn dit ? Kies uit: haver - maïs - gerst - tarwe.
1.

2.

3.

4.
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