ModderDag activiteit

Planten en modder

boven-

bouw

School

Bij deze activiteiten onderzoeken de
leerlingen hoe planten in modder
groeien. Ze leren een onderzoekje
opzetten en uitvoeren. Ook leggen
ze uit waarom planten niet goed
groeien in modder. De opdracht kan
worden uitgevoerd in groepjes van 3
tot 5 leerlingen in de lessen taal en
wereldoriëntatie.

Materialen en voorbereiding
•

•
•

Per groepje 4 bakjes, 4 etiketstickers
of post-its, zand, aarde, water, 1-2
emmers of bakken om te mengen,
tuinkers zaadjes, liniaal.
Verzamel benodigde spullen en zet
klaar.
Zorg dat er een plek is waar de
kinderen modder kunnen maken of
maak het zelf van tevoren klaar.

Tijdsduur
•
•
•
•

Inleiding: 10 minuten
Doen: 5-10 minuten
Nabespreking: 45-70 minuten
Totaal: 60-90 minuten

Uitvoering

Inleiding - Vraag de kinderen of ze wel
eens planten in modder hebben gezien.
Kunnen (alle) planten goed groeien
in modder? Hoe zou je dit kunnen
onderzoeken? Bespreek deze vragen
met de leerlingen. Vertel de leerlingen
dat ze gaan onderzoeken of tuinkers
kan groeien in modder. Spreek een
gezamenlijke onderzoeksopzet af en
teken een schema op het bord.

Doen - De leerlingen maken modder van
zand en van aarde. Zorg dat de modder
goed nat is. Dan vullen ze 4 bakjes: 1
met zand, 1 met aarde, 1 met modder
van zand en 1 met modder van aarde.
hier doen ze de zaadjes bij. De bakjes
met zand en aarde maken ze een beetje
vochtig. Op elk bakje plakken ze een
etiket waarop staat aangegeven wat er in
het bakje zit. Daarna zetten de leerlingen
hun bakjes op een plek in het licht maar
niet in de volle zon.
De leerlingen kijken elke dag even of
ze al iets zien groeien in hun bakje. Zo
ja, dan vermelden ze dat in hun eigen
schema. Als de plantjes echt beginnen te
groeien, meten ze de hoogte. Zorg dat de
leerlingen de bakjes met zand en aarde
een beetje vochtig houden. De bakjes
met modder moeten goed nat blijven.
Nabespreking - Bespreek de gevonden
resultaten. Wat gebeurde er met de
plantjes in de verschillende bakjes? In
welk bakje groeiden de plantjes het
beste en in welke het slechtste? Was dit
ook wat jullie voorspeld hadden? Laat
de kinderen proberen de uitkomsten te
verklaren.

