Groep 5/6
Dit heb je
nodig:
Internet, pen,
tekenspullen,
printblad

Bladeren zijn
belangrijk

Tijd:
30 minuten
Werkwijze:
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert dat bladeren
opruimen niet altijd goed is.

Onderzoek
van Janouk

Wat weet je over bladeren?
Overleg met een klasgenoot. Schrijf in het blad wat
jullie al weten.

.

Voor insecten en spinnen zijn
bladeren op de grond een
verstopplaats.

.

Ook zijn bladeren goede
voeding waar kleine dieren
van groeien.		

.

Planten in tuinen hebben
ook gevallen bladeren nodig.
Deze bladeren zijn een soort
voeding als ze in de lente
weer gaan groeien.

.

Veel vogels vinden hun eten
tussen gevallen bladeren.

.

Het is voor vogels belangrijk
dat ze goed eten voordat het
winter wordt.

.

Egels houden hun winterslaap
vaak op een beschutte plek
met veel bladeren. Zo blijven
ze warm.

Teken een
blaadje bij iets
dat iedereen
moet weten.

Ga naar www.wwf.nl/bron
1. Klik op: ‘Les 41: Bladeren zijn belangrijk’
2. Lees het verhaal van bomenexpert Merijn van het
Wereld Natuur Fonds.

Laten liggen?
In oktober verliezen de meeste bomen hun bladeren. 3 personen vertellen wat zij doen
met de bladeren in hun tuin.
Persoon 1

“Zodra de bladeren gevallen zijn, haal ik
ze allemaal weg uit mijn tuin en van mijn
terras. Ik gooi ze in de GFT container. Ik vind
het maar niks, die rotte, bruine bladeren!”

“Alle bladeren op de tegels haal ik weg. Anders wordt
het glad als het regent. Van het gras haal ik ze ook
weg, zo krijgt mijn gras genoeg licht en lucht. Tussen
de planten en op de aarde laat ik ze liggen. De
bladeren die ik weghaal, geef ik aan de gemeente. Zij
maken er compost van.”
Persoon 3

“Ik hark de bladeren altijd bij elkaar op een
hoop, zodat het niet overal ligt in de tuin en
op mijn terras. Maar die grote hoop bladeren
laat ik wel lekker liggen. Zo heeft mijn tuin
ook een mooie schuilplek voor dieren!”

a. Welke personen doen het volgens jou
goed? En welke minder goed? Zet een
krulletje als je het een goede manier
vindt, of een kruisje als je het een
minder goede manier vindt.

Persoon 2

Compost zijn resten van
planten, waarvan andere
planten weer kunnen groeien,
een soort mest! Gemeentes
hebben vaak inzamelbakken
voor bladeren.

b. Wat gebeurt er met gevallen bladeren
op jullie schoolplein?

Boodschap

Op het extra printblad zie je een kaartje. Knip het uit.
Versier het kaartje met een mooie boodschap voor een
bekende en maak bijvoorbeeld een mooie tekening over de
herfst.
Het kaartje moet goed duidelijk maken waarom het zo
belangrijk is dat bladeren in de tuin blijven liggen.

Tip!

Zorg voor een opvallende voorkant van jouw kaartje, met
bijvoorbeeld een krachtige slagzin.

Versturen
Verstuur jouw kaartje als je thuis bent. Daar kunnen
je ouders/verzorgers vast bij helpen! Heb je meerdere
mensen aan wie je een kaartje wilt sturen? Maak er
dan nog een paar. Je kan het misschien ook via de
computer versturen door er een foto van te maken.
Als je nog niet klaar bent met bladeren.
Raap wat bladeren op van het schoolplein en bestudeer ze.
Je kunt er ook mooie knutsels van maken!

Wil je bladeren
verplaatsen? Gebruik dan
een hark in plaats van
een bladblazer. Bladblazers
zijn erg vervuilend en voor
insecten ook niet prettig.

van Jano
uk
Tip

Zie je een dikke
laag bladeren
liggen?
Kijk eens of je
er wat diertjes
ziet leven!
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Je weet nu waarom je bladeren in de tuin moet laten liggen,
maar op de straten, stoepen en terrassen weg moet halen.
Het is goed om dat ook aan anderen te vertellen.

