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Lessuggesties 
 

  

  

  

Doelgroep:  

  

  

Plant is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. 
Onderstaande opdrachten zijn bedoeld voor 
leerlingen vanaf groep 5 van het basisonderwijs. 

Tijdsinvestering:  

  

Afhankelijk van de gekozen opdrachten variërend 

van een half lesuur tot meerdere lesuren.  

  

Uitvoering:  

  

  

Klassikale of individuele start, vervolginvulling 

zowel individueel als in groepjes mogelijk.  

  

  

  

  

Inleiding  
 
Toon afbeeldingen van helden, bijvoorbeeld Spiderman, Batman, Batgirl, enz. Vraag 
of en waarvan uw leerlingen deze figuren kennen. Geef hen de tijd om hun verhaal te 
doen. Vraag vervolgens of dieren ook superheld kunnen zijn. Welke dieren in het 
bijzonder? En waarom wel of niet? 
Breng het verhaal op planten. Welke planten hebben bijzondere eigenschappen? 
Denk aan geneeskrachtige werking, specifieke kleurstoffen, lekkere geuren en/of 
voedzame vruchten, enz. Toon eventueel (live) een aantal planten die niet in het 
boek voorkomen (brandnetels zuiveren het bloed, kamille kalmeert de zenuwen 
enz.). Vertel over de specifiek werking van de door u genoemde en/of getoonde 
planten. Vraag vervolgens aan uw leerlingen of deze planten ook superheld 
genoemd kunnen worden. Waarom wel en waarom niet? 
 
Introduceer vervolgens Plant. In dit boek vindt men de mening van de schrijver. Hij 
vindt dat planten soms zulke buitengewone talenten en krachten hebben dat ze 
superheld genoemd mogen worden. Hij geeft vijftien voorbeelden van zulke 
superhelden. 
Laat uw leerlingen het boek lezen en bepalen of zij het met de schrijver eens zijn. 
 
Kom op dit laatste punt later nog eens klassikaal of individueel terug. 
 
 
 

Uitvoering 
 
Maak een selectie uit de onderstaande lessuggesties en leid deze in bij de 
leerlingen.  
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De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt 
aangegeven met de volgende symbolen:  
 

 

 

 

Wat hoort bij wat? 

 

In de bijlagen vind je een opdracht waarop allerlei bloemen, planten, bladeren enz. 

staan getekend. Ze komen allemaal voor in het boek Plant.  

De namen van de soorten staan door elkaar op het blad. Zoek de juiste naam bij de 

juiste soort. Trek een lijn van de plant naar de naam. Van één soort ontbreekt de 

naam, zet die op de stippellijn. 

 

 

 
Kweek je eigen plant 

 

Voor de docent 
Koop tuinkerszaadjes of, als u meer ruimte heeft, 

(of wellicht een eigen tuintje) zonnebloemzaden en 

laat uw leerlingen hun eigen plantjes kweken. 

Als u wat oudere leerlingen heeft, of meerkunners, 

kunt u hen het groeiproces laten vastleggen in een 

groeidagboek. Laat hen het groeien van het plantje 

dan zowel beschrijven als tekenen. 

 

 

Theeceremonie 

 

Voor de docent 

Op bladzijde 42 en 43 van Plant staat beschreven 

hoe theeplanten groeien, waar zij groeien en wat de 

symbolische waarde is van het schenken van thee. 

Organiseer een eigentijdse theeceremonie in de 

klas. Maak er een meditatiemoment van waarbij 

rust en kalmte centraal staan en iedereen een 

heerlijk kopje thee krijgt. Lees er een niet te 

spannend verhaalfragment bij voor en geniet 

samen met uw leerlingen van het moment.  
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Tip voor het voorleesverhaal: De geheime tuin van 

Frances Hodgson Burnett  

 

 

 

Een foto-herbarium maken 

 

In Plant staan diverse plantensoorten in het middelpunt van de aandacht. Niet alle 

genoemde planten groeien ook in Nederland. Welke plantensoorten kom je wel tegen 

bij jou in de buurt? Ga op onderzoek uit. 

 

Tip 

De planten die je vindt, hoeven niet in het boek te worden genoemd. 

 

Opdracht  

Ga met een groepje medeleerlingen naar een park of bos in je eigen omgeving. 

Neem in elk geval één fototoestel of mobiele telefoon met foto-functie mee. Als geen 

van jullie een fototoestel of zo’n mobiel heeft, probeer er dan één te lenen van een 

ouder of vraag de ouder om mee te gaan op jullie tocht. Maak foto’s van de planten 

die je vindt. 

Print de foto’s op stevig A4-papier. Vraag aan je juf of meester een mapje met 

insteekhoesjes. Steek in elk hoesje een geprinte foto. 

Plak op het hoesje een klein etiket met de naam van de plant. Maak tot slot een 

mooie voorkant voor je foto-herbarium. 

 

 

 

Tomaten-proeverijtje 
 
Tegenwoordig zijn er bij supermarkten en groentewinkels verschillende 
tomatensoorten te krijgen. Maar worden we niet voor de gek gehouden? Smaken niet 
alle tomaten precies hetzelfde? 
 
Opdracht 
Organiseer een tomaten-proeverijtje om verschillende tomatensoorten te testen. Haal 

minstens vier verschillende soorten bij de supermarkt of groentewinkel en onderwerp 

ze aan een onderzoek. Vul de resultaten in op het formulier dat je in de bijlagen 

vindt. 

 

Voor de docent 
Eventueel kunt u de opdracht aanvullen door de 
geteste tomaten te laten tekenen. 
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Hoe zit een tomatenplant in elkaar? 

In de bijlagen vind je een werkblad met de afbeelding van een tomatenplant. Kun jij 

alle delen benoemen? 

 

Opdracht 

Print het werkblad uit de bijlagen. Vul de namen in van de onderdelen waarnaar de 

pijl wijst. 

 

 

 

Waarom zijn wortels oranje? 
 
Weet jij waarom onze worteltjes oranje zijn?  
 
Opdracht 
Ga op zoek naar de geschiedenis van wortels, de soort die je meestal op je bord 
krijgt. Maak een presentatie over deze groente waarin je onder andere beschrijft 
waarom hij oranje is.  
 

Tip 
Er zijn ook eetbare wortels die qua vorm op de oranje peen lijken maar een 
andere kleur en smaak hebben. Organiseer een wortelproeverijtje en kies de 
lekkerste soort. 

 
  

Tip 2 
Misschien kun je deze link gebruiken maar ga vooral ook zelf op onderzoek uit. 
Of, nog beter, ga als dat mogelijk is naar een wortelteler en vraag hem om 
informatie. 

 
 
 
Narcissus 
 
Op bladzijde 15 staat in twee zinnen het verhaal beschreven van de Griekse 
Narcissus. Kun jij het verhaal iets uitgebreider beschrijven? 
 
Opdracht 
Zoek op internet of in boeken over de Griekse mythologie het verhaal op van 
Narcissus. Schrijf een samenvatting van zijn verhaal in ongeveer een half A4.  
Vertel, als je klaar bent, aan je medeleerlingen wat er met Narcissus gebeurde of 
lees je verhaal voor. 
 
 

Superheld PLANT! 
 
De makers van Plant vinden alle planten in hun boek superhelden. Superhelden 
hebben een superoutfit nodig. Die ga jij, samen met enkele anderen, ontwerpen. 
 

https://lokaalwijzer.nl/News/24/de-wortels-van-de-geschiedenis
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Opdracht 
Neem een stuk wit of licht behangpapier van ongeveer anderhalve meter lang en 
ontwerp daarop een superheldenoutfit voor een plant. Je mag elke plant kiezen die in 
het boek staat beschreven. Je kunt je laten inspireren door de heldendaad die de 
makers van Plant de plant hebben gegeven.  
 

Tip 
Op bladzijde 1 vind je de inhoudsopgave van het boek. Daar staat ook een 
overzicht van de helden en hun heldendaden. 

 

 
 

Je eigen plantenheld 
 

In Plant worden vijftien plantenhelden genoemd. Lees alle heldenverhalen en bepaal 

je top drie van grootste plantenhelden. Schrijf deze top drie op een vel papier en 

verklaar ernaast of eronder waarom je juist deze planten het meest heldhaftig vindt. 

 

 

Afronding  
  

U kunt het project rond Plant afronden door uw leerlingen hun werk te laten 

presenteren aan elkaar of aan ouders, familie en/of vrienden.  

  

Het zou leuk zijn als er in de school of het lokaal een (semi-) permanente plek voor 

het werk van de leerlingen ingeruimd wordt.   
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