Bloemen
Droogbloemen schilderij (4 +)

Bloemen in een vaas blijven meestal maar een week of twee goed. En ook buiten raken ze uitgebloeid. Wil je mooie
bloemen toch bewaren? Leg ze dan te drogen. Als je ze daarna in een fotolijstje doet, kun je er nog jaren naar kijken. Ook leuk om cadeau te geven!
Leerdoelen
• Je leert dat er verschillende bloemen in de natuur zijn.
• Je leert hoe je bloemen kunt drogen.

Locatie:
• Buiten bloemen en blaadjes plukken
• Binnen schilderij maken
Nodig:
• Bloemen (van buiten)
• Oude krant
• Iets zwaars met een platte kant, bijvoorbeeld een groot dik boek
• A4-papier
• Kleurpotloden
• Lijm of plakband
• Eventueel fotolijstje

Bloemen drogen
•

Ga buiten op zoek naar mooie bloemen en blaadjes. Pluk een aantal bloemen, met de steel. Neem niet te
veel bloemen mee, want die zijn eigenlijk voor de bijen en andere insecten!

•

Grote of uitgebloeide bloemen zijn minder geschikt om te drogen.

•

Sla de krant open en leg bloemen op de linker bladzijde. Zorg dat de bloemen elkaar niet raken en dat de
bloem mooi plat ligt.

•

Sla de bladzijde om en leg weer een paar bloemen op de linker pagina.

•

Ga door tot al je bloemen tussen de bladzijden zitten.

•

Leg nu iets zwaars op de krant, zodat alles goed platgedrukt wordt, bijvoorbeeld een groot, dik boek.

•

Leg nu de krant met het boek weg op een droge warme plek, bijvoorbeeld bovenop de kast. Het liefst met nog
meer boeken er bovenop.

Nu is het wachten! Laat de bloemen minimaal 1 week, maar het liefst 2 weken drogen.

Bloemenschilderij maken
•

Als de bloemen mooi plat en droog zijn, kun je ze uit de krant halen. Doe dit héél voorzichtig, want de bloemen zijn nu erg breekbaar!

•

Plak de bloemen op je papier. Maak er een mooi ‘schilderij’ van.

•

Met kleurpotloden en een fotolijstje kun je het nog mooier maken.

Wie wil jij blij maken met jouw bloemenschilderij?

Voor wie meer wil
Huisje Boompje Beestje - Wat is een bloem eigenlijk?
Je eigen bloemenpers maken

