Onderwerp 2. Groenten en vruchten groeien.
•

Wat ontdekken Fleurtje en Floor over groeien?

	Fleurtje en Floor ontdekken dat er nu het zomer is, heel veel appels, peren,
prei, sla en uien in hun tuin groeien. Alleen in de zomer kunnen Fleurtje en
Floor de vruchten en groenten uit hun tuin opeten. In de winter groeit er niks.
In de lente zijn de groenten en de vruchten nog te klein en zijn ze nog niet rijp
en zijn er nog weinig. Aan de kleur van de buitenkant kun je zien of de
groenten en de vruchten rijp zijn. “Rijp” wil zeggen dat je ze kunt eten: als de
appels rood zijn bijvoorbeeld en de peren geel, de prei groot en groen, ook de
sla en de blaadjes van de uien. Alles wat leeft groeit. Fleurtje en Floor groeien ook. Floor is groter dan Fleurtje.
••

Wat groeit er in jou?

	Verleden jaar was ik zo’n stukje korter (wijst met zijn hand). Mijn haar groeit daarom moet ik naar de kapper. Mijn
moeder knipt mijn nagels als ze te lang zijn. Wat vind je van wat we hebben verteld?
••• 	We verzamelen allerlei dingen en vragen: welke groeien en welke niet?
We leggen op de tafel door elkaar allerlei spulletjes. Een peer, een appel, prei, een aardappel. Een tak en een bloem.
En een haar. Een lieveheersbeestje. Maar ook een blok, een boek, vel tekenpapier, speelgoedauto en een pop. Alles
	wat groeit wordt groter. Wat niet groeit kan nooit groter worden. Een bloem groeit, een baksteen niet. Die spulletjes
die niet groeien leggen we weg. Nu hebben we de spulletjes die groeien over. ‘Waarom groeien deze wel?’ vragen we
aan elkaar. Haren en lieveheersbeestjes groeien door iedere dag te eten, te drinken en te slapen. Een bloem en een
tak groeien door de regen en te eten uit de grond.
Benodigdheden: appel, peer, prei, aardappel, bloem, tak, lieveheersbeestje, blok, tekenpapier, speelgoedauto, pop.
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