
s p e l s u g g e s t i e s  d o o r  k a r i n  b l a n k e r t  e n  a n k e  v a n  b o x m e e r

Dit is David.
Hij is de jongen met bloemen in zijn 

haar en hij is mijn beste vriend.

lemnisca atwww.lemniscaat.nl
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O P F L E U R E N

V O O R B E R E I D I N G

Leg een spoor van (kunststof of vilten) bloemblaad-

jes of teken bloemblaadjes met stoepkrijt. Leg het 

boek De jongen met bloemen in zijn haar aan het 

eind van het spoor. 

I N T R O D U C T I E 

De kinderen ontdekken en volgen het spoor van 

bloemen. Ze vinden het boek. Bekijk de voorkant 

samen en vraag de kinderen wat opvalt. 

– Wat zie je?

– Heb je dit ooit eerder gezien?

– Waar denk je dat het boek over gaat?

Lees het verhaal voor en stel na afloop enkele vra-

gen: 

– Hoe heet de jongen met bloemen in zijn haar?

– Wat gebeurt er op een dag met de bloemen?

– Hoe is dat voor David?

– Wat merken de andere kinderen aan David?

– Hoe reageren zij?

– Wat bedenkt zijn vriend om hem op te vrolij-

ken?

– Hoe reageren de andere kinderen daarop?

– Wat ontdekt de vriend op een dag in Davids 

haar?

De beste vriend van David bedenkt iets om hem op 

te vrolijken: hij knutselt bloemen voor in zijn haar. 

Tijdens de volgende activiteiten wordt er iets met 

bloemen opgevrolijkt. 

B L O E M E N  O P  J E  G E Z I C H T

Breng wat vrolijkheid op een saaie, grijze, regen-

achtige dag. Fleur je eigen gezicht of dat van een 

ander op met bloemen. Teken er met lippenstift of 

schminkkrijtjes een grote bloem of meerdere kleine 

bloemen in allerlei kleuren op. 

Trek de kledingkast open en ga op zoek naar 

kledingstukken met bloemen of in vrolijke kleuren. 

Denk aan sokken, een broek en t-shirt of jurk, een 

maillot en een fleurig hoofddeksel. Kleed jezelf 

kleurig aan en maak een foto. 

T I P !  Print de foto en plak die op een vel papier 

dat net wat groter is dan de foto. Versier de rand 

naast de foto met bloemen. Teken bloemen, plak 

plakfiguren van bloemen op, zorg voor stickers van 

bloemen of knutsel bloemen en plak die op de rand. 

Pak het bloemenkunstwerk met cadeaupapier 

met bloemen in en geef het aan iemand cadeau. 

B L O E M E N S P I E G E L

Vrolijk een spiegel op met bloemen. Doe lippenstift 

op je lippen en maak kusjes langs de randen van de 

spiegel. Verander af en toe de stand van je mond, 

waardoor de afdrukken anders worden. Bekijk de 

kusjes en bedenk per kusje welk onderdeel van een 

bloem het kan zijn: de stengel, de bladeren aan 

de stengels, de bloemblaadjes of het hart van de 

bloem. Teken met lippenstift of Woody’s de rest van 

de bloem(en).

T I P !  Maak op deze manier bloemen op een 

kleine spiegel of een stuk zilverkarton en gebruik 

dat als cadeau voor een verjaardag of moeder- of 

vaderdag.

 

 

B L O E M E N  I N  J E  H A A R

Vrolijk je eigen haar op door bloemen te plukken in 

een weiland, uit de berm of tussen de stoeptegels. 

Steek de bloemen in je haar of maak ze met de 

stengel vast in je vlecht of staart. 

Maak van bloemen met een stengel een bloe-

menkrans door in elke stengel een inkeping te 

maken en hier een andere stengel door te steken. 

Maak ook in deze stengel een inkeping en steek 

hier een derde stengel door. Ga zo verder. Leg de 

bloemenkrans op je hoofd.

Versier een hoed, pet of zonneklep met bloe-

men. Bevestig ze met paperclips of kleine knijpers 

en zet hem op je hoofd. 

B L O E M E N  O P  H E T  R A A M

Kies een kaal raam en fleur dit op door er bloemen 

op te verven met plakkaatverf of er bloemen op te 

tekenen met Stabilo Woody’s of krijtstiften. Bedenk 

op welke manier je de bloemen op het raam wilt 

verven, bijvoorbeeld met:

– een grasrand aan de onderkant van het raam, 

waarin bloemen groeien;

– een bloemenrand van bloemen zonder stengels, 

langs de rand van het raam;

– grote en kleine bloemen zonder stengel ver-

deeld over het raam;

– bloemen diagonaal over het raam;

– bloemen van links naar rechts op het raam, in 

de kleuren van de regenboog;

– één grote bloem in het midden op het raam. 

Hier teken je met een andere kleur een bloem 

omheen, in precies dezelfde vorm, maar iets 

groter. Daarna teken je met een derde kleur om 

de tweede bloem heen en zo verder tot je bij 

het kozijn komt. 

B L O E M E N  O P  E E N  T A A R T

Bak een cake of eenvoudige taart. Decoreer de 

taart met bloemen.

S U G G E S T I E S :  bloemen van slagroom met een 

slagroomspuit, bloemen gemaakt van fondant, 

bloemen gemaakt van marsepein, eetbare bloe-

men, bloemen van plakjes fruit zoals kiwi, aardbei, 

appel of banaan, of bloemen gemaakt met decora-

tiestiften gevuld met glazuur.

V A R I A T I E :  laat de kinderen een zandtaart 

maken in de zandbak en laat ze die versieren met 

bloemen of bloesem die ze buiten kunnen vinden 

of geef ze kunststof bloemen, zoals bloemen van 

een bloemenketting of bloemen van vilt. 

B L O E M E N  O P  D E  S T O E P

Fleur de stoep op met bloemen in allerlei kleuren. 

Teken grote en kleine bloemen met stoepkrijt op de 

stoep. Schrijf in het hart van elke bloem een hoog 

cijfer en schrijf wat lagere cijfers in de bloemblaad-

jes. Trek een lijn op enige afstand van de bloemen. 

Verzamel kiezelstenen. 

De kinderen gaan achter de lijn staan en rollen 

om de beurt een kiezelsteen richting de bloe-

men. Blijft de kiezelsteen in het hart van een 

bloem of op een bloemblad liggen, dan 

verdient het kind het aantal punten dat 

erop staat. Het kind dat het eerst (bijvoor-

beeld) tien punten heeft gehaald, wint het 

spel. 

T I P !  Laat de kinderen meer bloemen op de 

stoep maken met stoepkrijtverf. Verzamel hiervoor 

restjes stoepkrijt. Rasp het en doe het per kleur 

in een bakje. Meng maizena en water en roer dit 

goed. Voeg dit papje toe aan het stoepkrijtpoeder 

en roer opnieuw. Voeg water toe als het papje te 

dik is en stop met roeren als het goed is gemengd. 

Geef de kinderen een kwast en laat ze bloemen 

verven. 

m e i

De jongen met bloemen in zijn haar van Jarvis

B L O E M E N T E N T O O N S T E L L I N G

Vrolijk het lokaal of de woonkamer op met bloe-

men. Geef elk kind de opdracht een bloem te ma-

ken. De kinderen bedenken zelf met welk materiaal 

en hoe ze dat gaan doen. 

S U G G E S T I E S :

– een bloem van k ’nex;

– een bloem van gekleurd papier;

– een bloem van vloeipapier;

– een bloem van wol;

– een gevouwen bloem van papier;

– een geverfde bloem;

– een bloem van lego;

– een bloem van kussens;

– een foto van een bloem;

– een bloem van stof. 

B L O E M E N  O P  PA P I E R

Teken voor elk kind een eenvoudige, kleine bloem 

op een vel papier. Geef elk kind zo’n vel papier en 

merk op dat het vel nog best leeg is. De kinderen 

krijgen de opdracht een tekening rondom de bloem 

te maken die hier goed bij past. De bloem kan als 

echte bloem worden gezien, waar andere bloemen, 

dieren en bomen rondom worden getekend, of de 

bloem is een versiering op bijvoorbeeld een trui 

van een kind, een auto op de weg, een reiskoffer op 

het vliegveld of de kaft van een boek.

B L O E M E N M A N D A L A

Leg een hoepel of ronde mat neer en leg een kleu-

rige dop of deksel in het midden. Dit is het hart van 

een bloem. Verder is de bloem nog kaal. De kinde-

ren vullen de ruimte rondom het hart op met losse 

materialen.

S U G G E S T I E S :

– Ze leggen versiering, in rijen, vanuit het hart 

van de bloem naar de buitenkant van de hoepel 

of mat. Elke rij wordt met ander materiaal ge-

legd, bijvoorbeeld een rij van hazelnoten, een 

rij van dennenappels, een rij van kiezels enzo-

voorts. 

– Ze leggen versiering, in rijen, vanuit het hart 

van de bloem naar de buitenkant van de hoepel 

of mat. Elke rij komt er precies hetzelfde uit te 

zien. De eerste rij vanuit het hart is dan bijvoor-

beeld: schelp, knoop, hazelnoot, veer, pompon. 

De tweede rij vanuit het hart naar buiten is 

opnieuw: schelp, knoop, hazelnoot, veer, pom-

pon en zo verder. 

– Ze leggen versiering in een spiraalvorm vanuit 

het midden. De versiering ligt in steeds groter 

wordende cirkels rondom het hart. 

Scan de QR-code 
en kom meer te weten 
over dit boekDit is David.

Hij is de jongen met bloemen in zijn haar.

Hij is mijn beste vriend.

Iedereen houdt van David. Zelfs juf Jansen, en zij moet niezen van bloemen. 

Hij is vrolijk en lief, net als zijn bloemblaadjes. 

Maar op een dag komt David op school met een muts op zijn hoofd. 

Al zijn bloemen zijn afgevallen. Iedereen blijft bij David uit de buurt, 

bang om zich pijn te doen aan zijn kale stekels. Iedereen, behalve 

Davids beste vriend. Hij vindt een manier om David door deze moeilijke 

periode heen te helpen.
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