
Klik op het plaatje voor Hoe groeit een 
aardappel

- de natuur buiten - 

Benoem die boom!
 
Vandaag ga je grote mensen helpen bomen te herkennen!
Of je nu aan een gracht woont of bij een bos, bomen vind je overal. Vaak vallen ze niet 
op omdat ze zo normaal zijn. Weinig mensen kennen de namen van de bomen in hun 
buurt. En daar ga jij iets aan doen!

Locatie  
Buiten bij een boom

Nodig
• Zoekkaart bomen en 

zoekkaart knoppen/
bast (pagina 9) of 
plantnet app

• Stoepkrijt

1. Bekijk het filmpje Bomen benoemen.
2. Ga naar buiten en zoek een boom.
3. Gebruik je zoekkaart om de boom te benoemen.  

Kijk goed naar de vorm van het blad en naar de kleur en structuur van de bast.  
Dit noem je met een moeilijk woord ‘determineren’.

4. Schrijf met stoepkrijt de naam van de boom op de bast of op de stoep ernaast.
5. Zoek een andere boom en benoem deze ook.
6. Als mensen nu langs lopen kunnen ze zien hoe die boom heet!Doen

Extra informatie voor thuis

Klik op de plaatjes voor de filmpjes

 

Bomen Hoe groeit een boom Bomen benoemen

https://projectloveforbees.files.wordpress.com/2016/04/941cbade9137a2af2086bb8b0eddd340.jpg
https://docplayer.nl/61106311-Ontdek-nederland-in-35-zoekkaarten.html
https://docplayer.nl/61106311-Ontdek-nederland-in-35-zoekkaarten.html
https://vimeo.com/417973679/0c666e5a98
https://vimeo.com/417973679/0c666e5a98
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bomen/#q=boom
https://schooltv.nl/video/jaarringen-hoe-groeit-een-boom/#q=boom




Tekening 2: hoe ziet de boom er echt uit?

Nu ga je naar buiten en zoek je een boom uit die je graag wilt tekenen. 

Teken de boom op het andere tekenvel. Je mag hier net zo lang over doen 

als je wilt (of tot je vingers te koud worden om je potlood vast te houden).  

Zet je naam op je tekening , de plek waar de boom staat en als je het weet 

de echte naam van de boom.

Tips
• Voel aan de schors van de boom en probeer je armen om de boom 

heen te slaan.
• Kijk goed: hoe zit een tak aan de stam vast, hoe staat de boom op de 

grond?
• Wat valt op: hobbels knoesten, knobbels? Overdrijf deze maar als je 

ze tekent.
• Volg een tak met je ogen en het potlood. Teken de tak alsof het een 

weggetje is.

- opdracht voor thuis -

Teken een boom
 

-

Locatie  
Binnen en later buiten bij 
een boom

Nodig
• 2 witte A4’tjes
• 1 potlood (met scherpe 

punt!)
• Een plankje met een 

stuk karton, om buiten 
je papier op te leggen

• Eventueel een telefoon 
of een fototoestel

Doen

Tekening 1: de drie-minuten-boom

Je blijft binnen.

Bedenk hoe een boom eruitziet en teken een boom, maar wel 

snel. Je hebt maar drie minuten de tijd. 

Zet je naam op je tekening.

Tips
• Begin vooral met tekenen. Het hoeft nog niet een prachtige tekening 

te worden. 
• Het is niet erg als de boom niet helemaal op je tekenvel past. 



Extra:

Maak een foto van je boom. Je mag kiezen: of je fotografeert 

de hele boom of je fotografeert een detail (een klein deel) van je 

boom.

Tips
• Probeer uit wat de verschillen zijn als je tegen of met het licht mee 

fotografeert.
• Houd je telefoon of fototoestel recht en stil als je de foto maakt.
• Als je wilt laten zien hoe groot de boom is, vraag dan of er iemand 

naast wil gaan staan.

Doen
Ten slotte:

Vergelijk de tekeningen en de foto met elkaar. 

• Lijken ze op elkaar? 

• Wat zijn de verschillen en de overeenkomsten?

Heb je de smaak te pakken? Probeer dezelfde opdracht dan uit 

met een ballpenof een viltstift.


