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Een bos bloemen maakt een mens vrolijk. 
Bloemen hebben mooie kleuren. 
Ze ruiken ook lekker. 
Heel veel dieren zijn ook dol op bloemen. 
De bij en de vlinder zoeken bloemen. 
Dit boek gaat over bloemen. 
Veel planten hebben bloemen. 
Na een tijdje gaan de bloemen dood. 
Jammer. 
Waarom hebben planten bloemen? 
Wat doet een bij in een bloem? 
Waarom gaat een bloem dood? 
Lees er alles over in dit boek. 

1. Bloemen 



Planten krijgen bloemen.  
Een boom is een grote plant. 
Bomen krijgen ook bloemen. 
Bij een boom noem je de bloem bloesem (1). 
Een bloem is een deel van de plant. 
Maar er zijn nog meer delen...... 

2. Planten 

De bloem. 
Hier lees je alles 
over in dit boek. 

De vrucht. 
In de vrucht zit zaad. 
Uit dat zaad kan een nieuwe 
plant groeien. 

De stengel of steel. 
De wortels zuigen het water op. 
Door de steel gaat het water 
verder naar het blad, de vrucht 
en de bloem. 

De wortels. 
Met de wortels zuigt de plant 
water uit de grond. 

Het blad. 
Het blad vangt het licht van de 
zon op. 
Met het licht kan de plant zelf 
eten maken. 
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Dieren krijgen jongen. 
Die jonge dieren worden groot. 
Zij krijgen ook weer jongen. 
Zo gaat het maar door. 
Bij mensen gaat dat ook zo. 
Baby’s worden groot. 
Zij krijgen later ook weer baby’s 
 
Hoe zit dat bij een plant? 
Krijgt een plant ook jonge planten? 
 
Ja, ook planten krijgen “kinderen”. 
En om die “kinderen” te krijgen heeft een 
plant eerst een bloem nodig. 
De bloem van een plant helpt mee om de 
“kinderen” te maken. 
 
Hoe dat gaat? 
Kijk maar op de volgende bladzijde. 
 

3. Wat is een bloem? 



We kijken eerst in de bloem. 
We halen een paar bloemblaadjes weg. 
Dan kun je er goed in kijken. 
Er zit van alles in de bloem. 

4. Binnen in de bloem 

 De meeldraad 
Deze bloem heeft 2 meeldraden. 
Andere bloemen hebben nog meer 
meeldraden. 
Aan de top van de draad zit een knopje (2). 
Het knopje zit vol met poeder. 
Het poeder noem je stuifmeel of pollen (3). 
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De bloemblaadjes 
Ze beschermen de meeldraden 
en de stamper. 
Ze hebben een mooie kleur. 
En ze ruiken ook heel lekker. 

De stamper 
In het midden van de bloem zit de 
stamper (1). 
Het lijkt een fles met een lange hals. 
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Bloemen zijn kleurig. 
Ze ruiken ook lekker.  
Vlinders, bijen en andere insecten komen erop af. 
Ze zien en ruiken de bloemen van ver. 
Ze gaan graag op bezoek bij de bloem. 
Ze vinden er hun eten. 
In de bloem zit nectar. 
Het is een zoete stof. 
Er gebeurt iets bijzonders: 

 

5. De bloem krijgt bezoek 
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1. Op bezoek 
De bij heeft honger. 
Hij wroet rond in de 
bloem. 
Zijn lijf gaat langs de 
meeldraden (1). 
Nu zit er allemaal 
stuifmeel op zijn lijf (2). 

 

2. De bij helpt 
De nectar is op. 
Daar is een nieuwe bloem. 
Lekker! Nog meer nectar. 
De bij duikt erin. 
Met zijn lijf vol met poeder raakt 
hij de stamper (3) aan. 

Het stuifmeel komt te-
recht op de stamper. 
Het ging allemaal per 
ongeluk. 
Maar de bij heeft de 
bloem wel geholpen. 
Lees maar verder op de 
volgende bladzijde. 

 

 



De bij hielp de bloem. 
De bij ging met zijn lijf  langs de stamper. 
Zo kwam het stuifmeel op de stamper (1). 
Nu kan de plant “kinderen”krijgen. 
Hoe gaat dat? Volg de nummers van het 
verhaal van de appel 

6. Van stamper naar vrucht 
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De appel hangt aan de 
boom. 
In de vrucht zitten de 
zaden (5). 
Uit het zaadje gaat een 
piepklein appelboompje 
groeien (6). 

Een korrel stuifmeel reist door de 
stamper. 
Onderin de stamper zit een piepklein 
eitje. 
Het stuifmeel komt bij het eitje. 
Ze ontmoeten elkaar en ...... 
er komen zaadjes (pitten) onder in de 
stamper (2) 

 De bloem gaat dood. 
De bloem lokte de bijen, maar het 
werk is nu klaar. 
De bloemblaadjes vallen af. 
De meeldraden gaan dood. 
De stamper blijft over (3). 

Die stamper gaat groeien. 
Hij wordt dikker en dikker. 
Die stamper wordt een vrucht met 
zaden (4). De stamper wordt een 
appel. 
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7. De bloem wordt een vrucht 
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Bloemen worden een vrucht. 
De bloem gaat dood. 
De stamper wordt een vrucht. 
In elke vrucht zitten zaden. 
Kun je de zaden zien op de 
plaatjes? 
 
Soms kun je een vrucht eten. 
Welke vruchten kun je eten? 
1. De roos  
2. De komkommer 
3. De tomaat 
4. De paprika 
5. De klaproos 
6. De groene boon 
 
Uit één zaadje kan steeds 
een nieuwe plant groeien. 

 

 



8. Meer hulp 

 Niet alleen bijen zijn dol op het 
zoete sap: nectar. 
Er zijn veel meer dieren.  
Ze snoepen in de bloem. 
Hun lijf komt vol met stuifmeel. 
Bij een volgende bloem komt het 
stuifmeel op de stamper. 
Bedankt! Zegt de bloem. Nu kan ik 
kinderen (zaden) krijgen. 
Deze dieren helpen ook: 
1. De vleermuis (eet alleen vruch-

ten) 
2. De nachtvlinder 
3. De muis (niet in ons land) 
4. De kever 
5. De bij 
6. De kolibri 
7. De vlinder 
8. De hagedis 
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9. Kun je me ruiken en zien? 

 Bloemen doen goed hun best om mooi te zijn. 
Ze hebben vaak felle kleuren. 
Het hart van de bloem heeft een andere kleur. 
Zo kan een dier goed de weg vinden naar de 
nectar en de meeldraden. 
Lekker ruiken doen bloemen ook. 
Een dier ruikt de bloem al van ver. 



Niet alle planten of  bomen hebben bloemen. 
Die planten krijgen geen hulp van een dier. 
Ze krijgen hulp van de wind . 

10. Planten zonder bloemen 

 De plant zonder bloem heeft 
geen nectar. 
Dat hoeft niet, want de wind 
werkt gratis. 
De wind waait soms zacht, dan 
weer hard. 
Hij blaast al het stuifmeel van de 
plant de lucht in. 
De lucht zit vol stuifmeel. 
Het waait naar een andere plant. 
Het stuifmeel komt op de stamper. 
Nu krijgt de boom vruchten met 
zaden. 
Gras (1), de berk (2), de 
naaldboom (3) hebben geen 
bloemen. Het stuifmeel waait zo 
met de wind mee. 

 In het voorjaar of de zomer zit de lucht 
vol met stuifmeel.  
Er zijn mensen die er ziek van 
worden. 
Ze hebben hooikoorts (4) 
Ze niesen veel. Ze krijgen ook 
rode ogen.  
Ze kunnen niet tegen dat stuifmeel. 
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Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje

-boompje-beestje-bloemen/
#q=bloem  

Huisje Boompje Beestje 
Bloemen 

11.  Filmpje 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bloemen/#q=bloem
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bloemen/#q=bloem
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bloemen/#q=bloem






http://nl.wikipedia.org/wiki/Opticien 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Oogheelkunde 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bril 

http://www.isgeschiedenis.nl/uitvindingen/visie-op-de-

geschiedenis-van-de-bril/ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Glass 

Bronnen en foto’s 
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