Keigoede kas!
We maken een kleine kas met behulp van een leeg melkpak en plastic, en laten hier
groenten in groeien
Door gebruik te maken van een kas kunnen bloemen en groenten gekweekt worden. Wij
maken zelf een kas van een leeg melkpak en plastic! Wat laat jij hier in groeien?
Duratie

:

60 minuten

Voorbereidingstijd

:

n.v.t

Ontwikkelingsgebied

:

Cognitieve ontwikkeling

Doelgroep

:

Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

:

Creatief, Natuur

Groepsgrootte

:

Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
• 1 melkpak

• plakband

• zaadjes naar keuze

• doorzichtig plastic

• 4 flexibele rietjes

• liniaal

• 3 rechte rietjes

• schaar

(zakken of folie)
• tape

•

• kleine bekers

Voorbereiding
Zorg ervoor dat alle melkpakken goed zijn omgespoeld, zodat alle overgebleven melk er uit is. Straks knippen we de
melkpakken open, dus dan is het wel prettig als ze goed schoon zijn!

Aan de slag!
1. Knip het melkpak aan één kant open en leg het melkpak vervolgens neer, met de open kant naar boven.
2. Plak de buigbare rietjes in elke hoek met behulp van stukjes plakband. Zorg ervoor dat de buigbare gedeeltes van de
rietjes schuin naar boven wijzen.
3. Nu is het tijd om de rechte, niet buigbare, rietjes te gaan gebruiken! Tape deze vast aan de andere rietjes, die je zojuist
in de hoeken hebt geplakt. Het is de bedoeling dat ze aan de lange zijden komen en aan de bovenkant.
4. Plak nu voorzichtig het plastic aan je frame. Let op: plak de voorkant van het dakje niet dicht, dan kun je beter naar
binnen kijken!
5. Vul twee bekertjes met aarde en doe de zaadjes er vervolgens bij in. Kijk goed naar de aanwijzingen op de verpakking!
6. Nu is het wachten begonnen... De zaadjes moeten uiteindelijk gaan uitgroeien tot iets groots! Wat heb jij geplant?
Worteltjes, tuinkers of lekkere kruiden?

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Tips
• Houd samen een groeilogboek bij. Meet bijvoorbeeld de hoogte(s) op van de groenten/kruiden en schrijf dit op. Foto's
maken is ook erg leuk! Op deze manier leren kinderen meer over de groei en ontwikkeling van hetgeen wat je hebt
geplant en kun je de betrokkenheid blijven vergroten.
• Heb je iets geplant waarmee je iets lekkers kunt klaarmaken? Duik dan samen de kookboeken in en maak een lekker
gerecht!

