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Inleiding 
 
 
Wil jij Prins Baldewijn helpen om terug in zijn kasteel te gaan wonen? Dan moet 
je op zoek gaan naar nuttige planten.  
Als je de opdrachten in deze werkmap goed uitvoert zal je al heel wat meer we-
ten over nuttige planten in het bos! 
 
 
Veel succes! 



3 

Het Museum voor de Oudere Technieken 
Educatieve dienst, maart 2006 

Steven De Waele 

Overal Planten 
 
Planten groeien niet alleen in het bos. Ook in de tuin, in de wei en op het veld 
staan planten.  

Teken een hert, een hond, een koe en een konijn in de juiste tekening. Je 
kan er ook nog wat planten bijtekenen. Bijvoorbeeld een boom in de wei. 

  
 
                  

De wei 
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Het veld 
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De tuin 
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Het bos 
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Bomen, struiken en kruiden 
 
In het bos groeien er niet alleen bomen. Er staan ook struiken, kruiden en pad-
destoelen.  

Vul de juiste woorden in bij de juiste tekeningen. 
 

BOOM – STRUIK – KRUID - PADDESTOEL 
 
                    
 
 
                          

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
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Kleine planten in het bos noemen we kruiden. 
Kleur de tekeningen van de kruiden. De margriet heeft witte bloemblaadjes 
en een gele kern. Een paardebloem is geel en heeft een groene stengel  

Margriet     Paardebloem 
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Duid de verschillende delen van de boom aan op de tekening. 

BLADEREN 

TAKKEN 

STAM 

WORTELS 

VRUCHTEN 
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Bomen herkennen 
Klasgenoten kan je onder andere herkennen aan de kleur van hun haar en van 
hun ogen. Bomen en struiken kan je herkennen aan hun bladeren, schors en 
vruchten. 
 
Bladeren 
Niet alle bomen hebben dezelfde bladeren. Er zijn ronde bladeren, bladeren 
met tandjes, bladeren die op een veer lijken, bladeren die de vorm van een hand 
hebben, …enz. 

Teken de tweede helft aan deze bladeren.  

Paardekastanje 
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Eik 

Els 
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Vruchten 
Noten zijn harde vruchten, bessen zijn kleine vruchtjes en  een stuk fruit is 
een lekkere dikke vrucht.  
 

Omcirkel de noten in het blauw, de bessen in het rood en het fruit in het 
groen. 
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Bomen gebruiken 
Hout 
Als je een boom omhakt heb je hout. Van boomstammen kan je balken en planken 
maken. 

Vul de juiste woorden in:  BOOM – PAARD – WAGEN – BIJL 
 

De houthakker hakt de . . . . 
om met een . . . . 

Het . . . . .   trekt de . . . . 
.  met boomstammen naar de 
houtzagerij. 

In de houtzagerij maakt men 
van de boomstammen balken en 
planken. 
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Met houten balken en planken kan je heel wat dingen maken of bouwen.  
Kleur op de tekening alles wat van hout is gemaakt bruin. 
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Brandhout 
Met hout kan je niet alleen dingen maken of bouwen, je kan er ook vuur mee 
stoken. 

Schrap wat niet juist is en kleur de tekeningen. 
 

Deze vrouw is hout aan het hakken – za-
gen – sprokkelen. 

Vuur maken doe je in de  
wasbak – open haard – kelder. 
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Planten om te eten 
Heel wat planten kan je opeten. Er zijn ook planten die wij niet zo lekker vinden, 
maar waar dieren wel dol op zijn. Sommige planten mogen we niet opeten omdat 
we er ziek van worden. Zo’n planten zijn giftig.  
Wie eet wat?  

Vul in:   BESSEN - EIKELS - SCHORS  

Het hert eet de . . . . . .  van de 
boom. 

De varkens eten graag . . . . . . in het 
bos. 

Het kind eet . . . . . .  van de struik. 
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Planten als beschutting 
Als de zon heel fel schijnt en je hebt het te warm kan je in de schaduw gaan 
zitten. 

Omcirkel waar jij het liefst zou gaan onderzitten. 
 

STRUIK – BOOM – PADDESTOEL 
 

 
Kleur de tekening. 

 


