Liam en Saar
Liam woont in een huis met een grote tuin. Hij speelt
er graag. Of hij zit in zijn boomhut. Van daaruit kijkt
hij naar zijn eigen tuintje. Die is naast de moestuin
van zijn vader. Liam mag er laten groeien wat hij wil.
Saar heeft geen tuin. Ze woont in een bovenhuis
met een balkon. Daar staan potten en bloembakken.
Omdat Saar ook zo graag iets wil laten groeien, heeft
haar moeder ook nog een houten kist neergezet. Zo
kan Saar een mini-tuintje maken. Haar gieter staat al
klaar.
Saar schrijft een briefje. Het is voor Liam. ‘KOM JE
SPELEN?’ staat erop.
Saar doet het in een mandje en laat het aan een touw
zakken naar zijn tuin.
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Hoi Saar! Nee,
ik kan niet komen
spelen.

Kijk eens wat ik heb?
Hiermee ga ik mijn tuin
omspitten.

Pfoe.
Spitten is wel
zwaar!

Zal ik je komen helpen?
Ik heb een schep. En ook
een harkje.

Even voorstellen:
ik ben Sjak, de wandelende tak.
Je kunt mij op alle bladzijden van dit boek
vinden. Soms zie je me meteen, maar soms
heb ik me verstopt! Ik ga je allemaal leuke
dingen vertellen over tuintjes.
En ik geef je ook handige tips!
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Een tuintje maken kan overal
Heb je net als Saar
zelf geen tuin? Helemaal niet
erg. Je kunt op veel plekken iets
laten groeien. Bijvoorbeeld op
het balkon!
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Wordt het plantje snel groot?
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Doe de kiezels of scherven
onder in een pot. Dit zorgt
ervoor dat de wortels van de
plantjes niet te nat worden.
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Het
allerbelangrijkste
wat planten nodig hebben
om te groeien is
WATER EN LICHT.
Dan moet je het verpotten in een grotere pot.
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Bloemen uit een bol
Het is lente. De zon schijnt steeds feller.
In de tuin van Liam bouwt een roodborstje een nest. Iedere dag vliegt hij
heen en weer met takjes en blaadjes. Vanaf haar balkon kan Saar het goed zien.
In de bloembakken van haar moeder groeien nu tulpen en narcissen.

tulpen

ss e

narci

n

Saar heeft samen met haar moeder die bloembollen in de bakken
gedaan. De bollen hebben de hele winter geslapen. Maar nu het
warmer wordt, beginnen ze te groeien...

blauwe druifjes

krokussen

sneeuwklokjes

En bij Liam in de tuin komen blauwe druifjes en krokusjes op. Deze bloemen groeien ook uit
bollen. In de herfst heeft de vader van Liam ze in de grond gestopt.
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Hoe groeien
bloembollen
eigenlijk?

Als je de bol doorsnijdt zie je alle lagen.
Dat noem je de ‘rokken’.

Kijk: zo ziet een
bloembol eruit.

Het lijkt wel
een ui.
Dat kan ik
wel vertellen, ik
kom vaak onder
de grond.

Haha,
bloembollen met
rokken!
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Kijk, zo groeit
de bol.
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Met de
wortels haalt
de bol water
uit de grond.

Hyacinten
kunnen ook
in een speciaal
glas groeien.

Omdat de
hyacint zo
lekker ruikt,
krijgt deze
bloem vaak
een plekje in
de kamer.

Knutselen voor de vogels
Vogels hebben het heel druk in het
voorjaar. Het vrouwtje wil eitjes leggen.
En daarom moet het nest klaar zijn. Ze vliegen
de hele dag heen en weer met van alles in hun
snaveltjes. Het is tijd om de vogels een
beetje te helpen!

Vogelbadje
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Maak een mooie toren van de potten.
Ben je tevreden? Plak de potten dan
aan elkaar en lijm de schotel er met
kit aan vast.
Schilder de
potten in vrolijke
kleuren!
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Zet het vogelbadje
in de tuin.
Doe water of wit zand
in de schotel.
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mussen graag
een zandbad tegen
luizen en vlooien
nemen?
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Prop de draadjes en het hooi in de
netjes of de rekjes. Hang alles op
dezelfde plaats waar in de winter
de vetbollen hingen.
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Let op:
gebruik alleen
natuurlijk
materiaal.
Geen plastic!
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