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Vu[ de ontbrekende woorden in.
* bleernen - we#ek - b|*deren=
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A[ deze btoemen stetten
De som van de bloemen

een ander getal voor. Zoek het
vind je op het einde van etke rij
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passende getat bij
of kotom.

Lees de tekst.
Kies uit: r16s6el
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De
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zor8en ervoor
de plant stevig in de bodem verankerd zit.
zuigen ool< warer en voedseI uit de grond.

o n tstaan
nieuwe planten.

De nlt,,rqrk- groeir naar
het Iichi roe. Hii'vervoert her water en her voedseI
naar de btoemen en de btaderen.

De lqcLCa(r,rr
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vanSen
[ucht, zontichr en regen op. ln etl< btad zirten
btadgroenkorrets. Die gebruil<en de Iuchr, het tichr
en het water om suil<ers te mal<en. Deze suikers
heeft de ptanc nodig om re groeien.
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Uic de Ll-C<ntta,') L
vruchten of zaadjes. Hieruit komen
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e[ke bloem.

-
,3

@=5
Y

BTOEMEN EN PTANTEN
IN DE LENTE!
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BIOTMTN EN PTANTEN
IN DE TENTE!

Kteur of het juist of
fouten en verbeter.
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fout is.
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Lees de zinnen.
Doorstreep de JUrSrI

FOUT
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Een paardenbtoem heefi insecten nodig om de 
A

zaadjes te Yerspreiden. (p. 2)

Jammer dat de bermen
.à )\Ct -{§ .1u--r\i
rei-i:*r door sëmaaiddoor gëmaaid

worden. Zo gaan er heel wat planten verloren (p. 4-5) B

De paarse btoempjes van

staatje. (p a-5)
de hondsdraí zijn [ekker in een

De vogels kunnen de
verteren. Ze poepen
ptanten zich. (p. 4-5)

pitjes Yan sommige bessen nier
die uit. Zo verspreiden scmmige
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Mossen zuigen met hun fijne, dunne worteltles veel
water op. (p. 6-7)

De zaden van de gete lis
meegedragen naar de rand van het water.
Daar groeit de Iis uitbundig. (p 8-9)

De rietplant is een soort gras. Het is de grootste
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Bfl de duindoorn komen eerst de geelgroene btoemen
tevoorschijn en daarna pas de btaderen. (p. l2-13)

Een narcis (of paasbtoem) groeit ieder jaar weer i - - :

uit een bot, die in de gronjzit. (p. 14-15) \ M R
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ffi VuI de gekleurde letters hieronder in.
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Maak met de gevonden letters de naam van een bloem uit de weide.
Gevonden bloem =
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