2. Bomenslinger
In het park, of misschien gewoon bij jouw school, staan allerlei bomen en struiken. Die staan
daar meestal mooi bij elkaar. Mensen hebben ze gekozen omdat ze mooie bladeren of
een mooie vorm hebben. Er zijn ook bomen en struiken die de mooiste gekleurde bloemen
krijgen. Anderen maken met hun bessen de omgeving heel kleurrijk en fleurig. Ook dieren
houden van veel verschillende bomen en struiken bij elkaar. Denk maar eens aan bijen die
stuifmeel halen uit de bloemen of vogels die besjes eten.
Vaak ziet het er zo mooi uit, dat de natuur een mooi schilderij is geworden. Samen zorgen
bomen, struiken en dieren ervoor dat je fijn kunt wonen in jouw stad of dorp.

Opdracht:
De bomen en struiken in onze parken en bossen of bij jullie school kunnen niet zonder elkaar. Ze hebben elkaar nodig om te leven. Denk maar eens aan de beestjes die leven in
de bomen en struiken of aan het vasthouden van water of het geven van licht maar ook
schaduw. Ze leven eigenlijk allemaal in vriendschap met elkaar, zoals het hoort! En die
vriendschap gaan we vieren. Jij organiseert voor hen een vriendschapsfeest. En bij een
feest horen natuurlijk slingers.
• Ga naar buiten en kijk welke bomen en struiken er staan. Kies er één uit. Wat valt je op?
Schrijf het op of maak een klein tekeningetje (een schets).
• Zoek binnen de namen van de gekozen bomen en struiken op in een boek of op het
internet.
• Kies voor elke soort boom of struik een andere kleur papier. Dan kun je goed zien wie er
allemaal op het feestje zijn.
• Maak op dit papier van iedere boom of struik een mooi gekleurde tekening van het
blad, de bloem en de vrucht.
• Ga terug naar buiten en maak een touw vast aan de bomen en struiken. Maak een
slinger door de tekeningen aan het touw te hangen.

aar Boom
60 j
fee
ag
std

En als de slingers hangen
is het tijd voor een feestje.
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