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1. Vruchten 

Denk jij bij vruchten ook aan fruit? 
Aan een appel, een peer, een banaan of  een kers? 
Niet veel mensen denken aan een noot, graan, een 
komkommer of  een kastanje. 
Toch zijn dat ook vruchten.  
Soms kun je een vrucht niet eten. 
 
In dit boek lees je van alles over vruchten. 
Wat is een vrucht precies? 
Waarom hebben planten vruchten? 
Wat heeft een vrucht met een bloem te maken? 
Welke delen zitten er aan een plant? 
Waarom zitten er pitten in vruchten? 



2.De delen van de plant 

Met het blad kan een plant 
zijn eigen eten maken. 
Dat eten is een soort suiker. 
De plant maakt het met 
zonlicht, een gas en water. 

De stengel  brengt het water  
van de wortels naar elk blad.  

Met de wortels zuigt de plant water uit de grond. 
Met de wortels staat de plant stevig in de grond. 

In het voorjaar bloeit de plant. 
De plant krijgt bloemen. 
De bloem gaat later dood. 
Er gaat een vrucht groeien. 

Uit de zaden van de vrucht kan 
een nieuwe plant groeien. 

Uit de bloem groeit een vrucht. 
In de vrucht zitten pitten of zaden. 
De rijpe vrucht wordt geplukt 
 of valt vanzelf van de plant. 



3. De bloem wordt een vrucht 

Het is april. 
Het is lente 
De appelboom (1)  bloeit. 
De boom zit vol bloemen. 
Je noemt het bloesem (2). 
De bij (3) is dol op de bloemen. 
In de de bloemen zit honing. 

De bij wil zijn honing. 
Maar de bloem wil ook iets. 
De bloem wil een vrucht worden. 
En de bij kan daarbij helpen. Hoe? 
In de bloem zit stuifmeel. Het lijkt op poeder. 
Stuifmeel zit op meeldraden (4). 
De bij raakt die draden aan. 
Nu zit de bij vol met stuifmeel. 
De bij vliegt naar een nieuwe bloem. 
De bij raakt een lang ding in de bloem aan. 
Het is de stempel (5). Die zit nu vol stuifmeel. 
Dat is goed werk, lieve bij. 
Nu pas kan de bloem een vrucht (6)  worden. 
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ë Andere insecten 
Niet alleen de bij is in bloemen te 
vinden. De volgende insecten 
helpen de bloem ook om vrucht 
te worden: Vlinders (1), kevers (2) 
en mieren (3). 

De bij hielp de bloem, maar er is meer hulp. 

Andere dieren 
Maar er zijn meer dieren die op bezoek bij  
een bloem gaan: De kolibri (4), sommige 
vleermuizen (5) en hagedissen (6). 

De wind helpt 
Grassen en bomen maken veel stuif-
meel. De wind blaast het stuifmeel 
rond. Grote wolken stuifmeel 
vliegen door de lucht. Het stuifmeel 
komt op de stempel van de andere 
plant terecht. 
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De bloem helpt de bij. 
Hij krijgt honing van de bloem. 
De bij helpt de bloem. 
De bloem kan vrucht worden. 

De bloem gaat dood (1). 
De bloem heeft zijn werk gedaan. 
Hij lokte de bij binnen. 
De bloemblaadjes vallen op de grond. 
Alleen het onderste deel blijft over. 
Het is klein en groen. 
Het is de vrucht (2). Het begin van de appel. 
Het groeit en groeit. 
Daar zorgde de bij voor. 
Na vijf maanden is de appel rijp. 
Hij kan geplukt worden. 
Anders valt hij zelf van de boom. 
In de appel zitten zaden (3). 

BEDANKT BIJ !BEDANKT BIJ !  

4. De vrucht groeit BEDANKT BLOEM !BEDANKT BLOEM !  
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5. Soorten vruchten 

Vruchten zijn er in veel soorten.  

De tomaat is sappig. 
Hij zit vol pitten. 
De bloem is geel. 
Onderaan de bloem groeit de vrucht (1) 

Dit is de vrucht van de kastanje. 
Hij groeit aan een boom. 
De vrucht groeide uit een bloem. 
De vrucht heeft stekels. 
Deze vrucht kun je niet eten. 
Binnen in de vrucht zit een dikke pit. 
Die pit of dat zaad kun je wel eten. 

Dit is de vrucht van de erwt. 
De vrucht is lang en groen. 
In de vrucht zitten zaden. 
We noemen het de erwtjes. 
Erwten moet je eerst koken. 

De kers groeit aan een boom. 
In het voorjaar zit de boom vol 
bloesem. 
In de vrucht zit één pit. 
De kers noem je fruit. 

De banaan is fruit. 
Bananen groeien aan een bloem. 
De bloem hangt aan een boom. 
Zie jij de kleine banaantjes aan  
de bloem? 
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6. Zaden en pitten 

Uit bloemen groeien vruchten. En in vruchten zitten 
zaden. Uit dat zaad kan een nieuwe plant groeien. 

 
De perzik is een sappige vrucht. 
Binnen in zit een dikke pit. 
Uit die pit kan een nieuwe boom 
groeien. 
Dat duurt jaren. 

De meloen heeft heel veel zaden. 
Je kunt ze niet eten. 
Uit elk zaadje kan een nieuwe 
meloenplant groeien. 

De dennenappel is ook een vrucht. 
Je vindt ze in het bos. 
Het is de vrucht van de den. 
De vrucht is eerst dicht (1). 
Dan gaat hij open. De zaden rollen eruit 

De sinaasappel, de hazelnoot en 
het boontje zijn vruchten. 
Ze hebben zaden. 
Door de zaden krijgen ze hun 
kinderen. 
Net als mensen en dieren. 
De plantenkinderen zorgen gelijk 
voor zichzelf. 
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7. Zaden op reis 

Op reis met de wind. 

De paardenbloem bloeit (1). 
De bij helpt om een vrucht  te maken. 
De bloem gaat dood. 
De vrucht duwt de zaadjes naar buiten (2) 
Het zijn er heel veel. 
Het wordt een pol vol pluisjes (3). 
Aan elk pluisje zit een klein zaadjes (4). 
De wind neemt de pluisjes met zaadjes mee. 
Ze landen op allerlei plekken. 

De esdoorn is een boom (1). 
De boom bloeit. 
Uit de bloemen groeit een vrucht. 
De vrucht heeft vleugels (2). 
In het midden zitten twee zaadjes. 
De vruchten vallen. 
De wind neemt de vrucht mee. 
Hij tolt door de lucht. 
En landt op een nieuwe plek. 

11  22  33  

77  

11  

22  
22  



Andere zaden reizen mee met een dier. 

De klit of klis (1) bloeit. 
Onder de bloem zit de vrucht. 
Die is harig en plakt. 
Hij plakt in de vacht van een dier. 
De vrucht en zaden gaan zo op reis. 
Kleefkruid (1) heeft ook vruchten 
die plakken. 

44  De lijsterbes bloeit (3).  
De bloemen worden bessen (4). 
Vogels zijn dol op die bessen. 
Ze eten de bes en het zaadje op. 
Het zaadje reist in de buik van de 
vogel mee. 
De vogel poept het zaadje uit. 

De tak van de beuk hangt vol vruchten (5). 
De boom laat ze vallen. 
In elke vrucht zit een beukennootje (6). 
De eekhoorn is er dol op. Hij verstopt ze voor later. 
Soms vergeet hij er een. 
Daar kan een nieuwe beuk groeien. 
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Sommige zaden reizen mee met het water. 

De gele lis (1) groeit langs het water. 
De bloem gaat dood en wordt vrucht (2). 
De vrucht zit vol zaden (3). 
De zaden vallen in het water. 
Ze blijven drijven. Het water neemt ze mee. 
Soms haalt een zaadje de oever. 

Mensen helpen zaden. De mens helpt ook zaden. 
Je eet een appel. 
Je gooit het klokhuis met zaden weg. 
Wie weet gaat er een appelboom groeien? 
De boer strooit zaadjes op zijn akker. 
Uit elke zaadje groeit een plant. 
Het is tarwe. 
De tarwe bloeit. De wind neemt het stuif-
meel mee. 
De tarwe krijgt vruchten. 
De vrucht zit vol zaadjes. 
De bakker maakt er brood van.  

zaad 
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8. Van zaadje naar plant 
Weet je het nog? 
1. De plant of  boom krijgt bloemen. 
2. Een dier of  de wind helpt de 

bloem met het stuifmeel. 
3. Het stuifmeel komt op de 

stempel. 
4. De bloem gaat dood. 
5. Er groeit een vrucht. 
6. In de vrucht zit zaad. 
7. Het zaad gaat op reis. 
8. Maar het verhaal is nog niet 

klaar...... 

Een zaadje kan alleen groeien: 
1. in zonlicht  
2. in grond 
3. met genoeg water 
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A. In het zaadje zit het plantje al 
in het klein. Er zit in het zaadje een worteltje en een 
pluimpje. 

B. Door water breekt het zaadje open. De wortel (1) en 
het pluimpje (2) gaan groeien. 

C. Het pluimpje is de stengel (3) en komt boven de grond. 
D. Blaadjes gaan groeien. Later komt er een bloem. 
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9. Filmpje 

Klik hier 
https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-

appelboom/#q=vruchten 

Huisje Boompje Beestje 
De appelboom 

Hoe groeit een aardbei? 

Hommels helpen bloemen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-aardbei-van-witte-

bloem-tot-zomerkoninkje/#q=van%20bloem%20tot%

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/wat-doen-hommels-in-een-
tomatenkas-tomatenplaten-bestuiven/#q=bestuiving 

https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-appelboom/#q=vruchten
https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-appelboom/#q=vruchten
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-aardbei-van-witte-bloem-tot-zomerkoninkje/#q=van%20bloem%20tot%20vrucht
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-aardbei-van-witte-bloem-tot-zomerkoninkje/#q=van%20bloem%20tot%20vrucht
https://schooltv.nl/video/wat-doen-hommels-in-een-tomatenkas-tomatenplaten-bestuiven/#q=bestuiving
https://schooltv.nl/video/wat-doen-hommels-in-een-tomatenkas-tomatenplaten-bestuiven/#q=bestuiving






Bronnen 

http://www.en.wikipedia: vruchten, zaden, fruit, rubber, verspreiding 
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