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Op zoek naar zaden!

Zaadjes vinden, bewaren en planten!

Zaadjes 
verzamelen

Zaden mag je niet zomaar plukken, 
maar soms vind je ze op de grond of 
mag het wel. Bewaar ze dan goed. Je 
hebt alleen wat papier nodig. Je kan 
op het envelopje schrijven waar en 
wanneer je de zaden verzameld hebt en 
van welke plant ze komen. Bewaar je 
zadenevelopjes op een droge, donkere 
plek.

Hoe maak je een origami zaden envelopje?
Origami zaden envelopjes vouwen

Meenemen: A4 papier 
en potlood/pen

Stap 1:
Maak van een 
A4 papier een 
vierkant.Vouw een 
hoek naar de lange 
overstaande kant. 
Knip/scheur de 
lange strook die 
overhangt af. Vouw 
je vierkant uit.

Stap 2
Vouw het vierkante 
papier door de 
helft zodat je een 
driehoek krijgt.

Stap 3
Maak aan de 
lange zijde van 
de driehoek twee 
markeringen, op 
1/3 en op 2/3 van 
de lengte.

Stap 4
Vouw nu ieder 
van de punten 
van de lange 
zijde naar de 
verste markering 
toe, langs de 
onderzijde.

Vraag 2:
Welke zaden kan jij vinden in de hor-
tus, je tuin of het park? Teken de 
mooiste hieronder. Niet plukken!
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Zaadjes vinden, bewaren en planten!

Origami zaden envelopjes 
vouwen

Stap 7
Vouw nu de drie-
hoek die uitsteekt 
recht naar bene-
den. Vouw de drie-
hoek weer terug 
naar boven.

Stap 8
Steek de drie-
hoek nu tussen de 
bovenste en de 
tweede fl ap papier. 
Je envelop is nu 
klaar en dicht.

Verzamelen!
Vouw de envelop 
weer open tot stap 
5 en vouw weer 
dicht volgens stap 
6 en 8. Zelfs de 
kleinste zaden 
zitten nu veilig 
opgeborgen.

Elke plant maakt zaden, sommige zaden zitten 
verstopt in een vrucht (A), sommigen zitten met 
velen of weinigen opgesloten in een harde schil 
(B) en anderen zijn voor ons te vinden zonder 
de plant te beschadigen (C) bijvoorbeeld door 
hem zachtjes te schudden. 

Waar kan je zaden vinden?

Stap 5
Stop een van de 
punten in de vouw 
van de andere 
zijde.

Weet je hoe het moet?

Stap 6
Vouw nu de onder-
zijde recht naar 
boven totdat er 
een driehoek uit-
steekt aan de bo-
venkant.

Vraag 1: 
Kan jij de goede letter (A, B en C uit de 
tekst) bij de goede plant schrijven?
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