
Klysterde

DOEBLAD

het madeliefje

Madeliefjes staan vrijwel overal in het gras. Zelfs in de winter onder 

de sneeuw kun je bloeiende exemplaren aantreffen. Het plantje wordt 

niet door het gras verstikt, omdat de bladeren een rozet vormen. 

Dat rozet ligt zo diep dat de maaimachine er over heen gaat.

Kinderen plukken graag bloemen. Bij madeliefjes kan dat geen kwaad. 

Wel is het goed om kinderen te leren de bloemen na het plukken niet 

achteloos weg te gooien. Het is aardiger om ze een dag of wat op een 

vaasje te zetten. Dan heeft het plukken een doel en kun je er nog een 

paar dagen van genieten.

Eén van de bijnamen van het madeliefje is meizoentje. Vroeger regen 

de kinderen door (met de nagel) een sneetje in elke steel te maken een 

ketting van madeliefjes. Zo maakten ze een krans voor in het haar of 

op de hoed. Dat gebeurde o.a. bij het 1-mei-feest.

In het donker sluit het madeliefje z’n bloemen.

Yn it Frysk hyt dit plantsje koweblomke.

Dit blad is een ontdekblad en een belevingsblad tegelijk. 

Exacte antwoorden zijn daarom niet belangrijk.

SUGGESTIES/OPMERKINGEN VOOR DE LEERKRACHT

ANTWOORDEN/OPLOSSINGEN

Klysterde

DOEBLAD

het madeliefje
Op deze plek groeien de madeliefjes:

❍ in het gras ❍ in de tuin

❍ tussen de stenen ❍  .............................................................

Staan er veel madeliefjes op deze plek? ❍ ja ❍ nee

Welke kleuren zie je aan het madeliefje? Ik zie  ...............................   en   .....................................

Het madeliefje heeft veel namen, zoals: meibloempje, meizoentje, weidebloempje.

Hoe noem jij het? Ik zeg  ...............................................................................................................................................  

Bekijk het madeliefje. 

Waar groeien de blaadjes?

Maak de tekening hiernaast af!

Heeft het plantje ook haartjes?

❍ ja ❍ nee

De haartjes groeien op de   ..................................................................

Kun je het madeliefje ruiken?

❍ ja ❍ nee

Het ruikt naar   ................................................................................................

Wrijf met je vinger over het gele hartje. Blijft er ook poeder aan je vinger kleven?   ❍ ja ❍ nee

Welke kleur heeft dat poeder? Het is .............................................................................................................

Tel de witte blaadjes van de bloem. Ik tel er   ..........................................................................................

Hebben andere madeliefjes net zoveel blaadjes?  ❍ ja ❍ nee

Zo kun je een ketting rijgen:

De Fryske namme is:  ...........................................................  
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zo groeien blaadjes

Het poeder dat op de vinger kan kleven, 

is stuifmeel.
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