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Lees de tekst.

Bert plant bloemen
Bert houdt van bloemen in alle kleuren. Hij heeft thuis veel bloempotten. Als het
lente wordt, plant Bert nieuwe bloemen. Wil je weten hoe hij dat doet? Hij neemt een
bloempot en doet er potgrond in. Hij legt de bloembol in het midden van de bloempot
in het zand. Daarna doet hij ongeveer twee centimeter aarde op de bloembol. Hij geeft
de bloembol voldoende water.
Nu moet hij alleen nog veel geduld hebben en wachten tot de bloem begint te groeien!
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a Kleur in de tekst:
GEEL

de vier stappen die Bert zet om een bloembol te planten.

b Nummer in de tekst de stappen van 1 tot 4.
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Zet de tekeningen in de juiste volgorde. Nummer ze van 1 tot 4.
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a Maak met de gekleurde stappen een stappenplan.

STAP 1:

Doe

STAP 2:

Leg de bloembol

STAP 3:

Versier de buitenkant van de bloempot.

STAP 4:

Doe ongeveer

STAP 5:

Geef de bloembol

in een

.
.

op de

.

.

b Vul aan.

Dit heb je nodig:
- potgrond

-

-
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-

a In welk seizoen plant Bert de bloemen?

b Welke drie andere seizoenen zijn er?

c Omcirkel de plaats waar Bert zijn geplante bloembol kan zetten.
Tip: planten hebben twee dingen nodig om te kunnen groeien: water en zonlicht.
aan het raam

in de kelder

in de tuin

L3 - Thema 5 - H5

op de zolder

in de woonkamer
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Lees de tekst.

Bert maakt fruitsalade
Bert weet dat fruit erg gezond is. Hij besluit om mama te verrassen met een lekkere
fruitsalade. Welk fruit is er in huis? Bert kijkt in de koelkast. Hij neemt twee peren, een tros
druiven, een sinaasappel, twee appels en een banaan; verschillende soorten fruit dus!
Bert neemt een mesje. Omdat mama geen krassen op de tafel wil,
5 neemt Bert ook een
snijplank. Hij zet een bakje klaar voor het afval en een grote kom voor het fruit. Bert schilt
de appels en de peren. Hij haalt het klokhuis eruit. Hij pelt de banaan en wast de druiven.
Dan snijdt hij al het fruit in blokjes.
Hij doet de blokjes in de kom en roert ze door elkaar. Bert wast alles netjes af. Het
fruitafval gooit hij in de gft-bak. “Mama, heb je zin in fruitsalade?” roept hij.
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Wat heb je nodig om fruitsalade te maken? Vul het lijstje aan.

Dit heb je nodig:
-

, bijvoorbeeld appels,
bananen, druiven

- een scherp
- een bakje voor het fru
ita

fval
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a Fruitsalade maak je in zes stappen. Nummer de stappen in de tekst.
b Vul het stappenplan aan.

STAP 1:

Neem verschillende stukken

STAP 2:

Verzamel je materiaal.

STAP 3:

Schil of

.

het fruit.

STAP 4:

9

10

.

STAP 5:

Doe de stukjes in een kom en

STAP 6:

Gooi je fruitafval in

.
en

Kleur in de tekst de zin die zegt:
GROEN

waarom Bert een snijplank gebruikt.

BLAUW

wat Bert nog met de appel en de peer doet.

ROOD

dat mama niet weet dat Bert fruitsalade maakt.

Noem twee soorten fruit die niet in de tekst staan.
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