
DIY LENTE – KRUIDENPOPPETJES
Hou jij ook zo van de lente? Alles groeit en bloeit. Wil je dat eens van dichtbij meemaken? Dat kan gewoon in huis! In 5 stappen kweek 
je jouw eigen mini-kruidentuintje in de vorm van kruidenpoppetjes. Niet alleen leuk om te zien, straks heb je ook verse kruiden om 
mee te koken! 

Nodig
•	 Lege	eierschalen
•	 Eierdoosje
•	 Schaar
•	 Een	stift
 

Aan de slag!
Stap 1. Knip	de	deksel	van	het	eierdoosje	af	en	bewaar	de	onderkant.
Stap 2. Wat	is	een	kruidenpoppetje	zonder	gezicht?	Teken	met	een	stift	een	
gezichtje	op	de	onderste	helft	van	de	eierschalen.
Stap 3. Vul	de	eierschalen	tot	net	onder	de	rand	met	potgrond.
Stap 4. Tijd	om	de	zaadjes	te	planten!	Strooi	een	paar	zaadjes	in	iedere	eierschaal	en	druk	ze	zachtjes	in	de	potgrond.
Stap 5. Vind	een	zonnige	plekje	in	huis	voor	je	kruidenpoppetjes	en	zet	het	eierdoosje	daar	neer.
Stap 6. Geef	ze	regelmatig	water	en	voor	je	het	weet	groeien	jouw	poppetjes	haar	van	kruiden!

Voorbeeld nodig?
		Bekijk	de	video	op	https://www.itfryskegea.nl/in-de-natuur/kinderen/knutselopdrachten/kruidenpoppetjes/,	waarin												
		we	alle	6	stappen	met	je	doornemen	en	laten	zien	hoe	leuk	en	gemakkelijk	het	is	om	kruidenpoppetjes	te	kweken.

•	 Potgrond
•	 Kruidenzaadjes,	bijvoorbeeld	bieslook	of	munt
•	 Water
•	 Een	beetje	geduld
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HOMMELKONINGIN
Wanneer je in het vroege voorjaar een hommel tegenkomt, die nog een beetje suf is van de lange winterrust, dan is het vast en zeker 
een koningin. De koningin is de enige van het hommelvolk die de vorst in de winter overleeft. In het voorjaar, als het iets warmer 
wordt, wordt de hommelkoningin wakker en kruipt ze uit haar schuilplaats. Ze heeft honger, want ze heeft de hele winter niets 
gegeten. Zo snel mogelijk gaat ze op zoek naar bloemen om nectar en stuifmeel te eten. Daarom zijn de eerste voorjaarsbloemen, zoals 
sneeuwklokjes, krokussen en narcissen zo belangrijk. Zodra ze voldoende gegeten heeft gaat ze eitjes leggen om een nieuwe
hommelkolonie te starten. Na een paar dagen komen er larven uit de eitjes die in 4-5 weken uitgroeien tot hommels. De eerste 
hommels zijn werksters die de koningin gaan voeden, het nest onderhouden en de kolonie verzorgen. Later in het jaar worden er 
mannetjes geboren die met de jonge koninginnen paren. De jonge koninginnen zijn de enigen die de volgende winter zullen overleven, 
om weer opnieuw hun eigen kolonie te starten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de slag!
Ga	naar	buiten.	Bedenk	dat	je	een	hommelkoningin	bent	die	net	wakker	wordt	uit	haar	winterrust.	Je	
hebt	honger	en	gaat	op	zoek	naar	bloemen	in	de	omgeving	om	van	de	nectar	en	het	stuifmeel	te	eten.	Hoeveel	bloemen	kun	je	vinden?	
Zijn	het	er	genoeg	denk	je	om	je	honger	te	kunnen	stillen?	Bekijk	een	bloemetje	van	dichtbij.	Kun	je	het	gele	stuifmeelpoeder	op	de	
meeldraden	zien	zitten?	Als	je	het	aanraakt	blijft	het	gele	poeder	aan	je	vinger	plakken.	Nectar	is	een	zoete	vloeistof,	er	zit	vaak	een	klein	
druppeltje	onder	in	een	bloem.	Zie	je	een	hommel,	bij	of	vlinder?	Kijk	hoe	het	diertje	nectar	en	stuifmeel	uit	een	bloem	haalt	en	van	
bloem	naar	bloem	vliegt.

 
Hommels zijn net als bijen en vlinders belangrijk voor bestuiving. Ze doen geen kwaad en komen niet op zoetigheid af, zoals wespen doen. Hommels steken alleen als ze ernstig in hetnauw worden gedreven


