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Als je houdt van alles wat groeit en bloeit, 
dan is dit boek echt iets voor jou. Het staat 
vol met grappige tips over hoe je zelf kunt 
gaan tuinieren! Met dit boek ga je helemaal 
alleen aan de slag zonder volwassenen. Sterker 
nog, houd ze er buiten, als het even kan. Haal 
ze er pas bij als je scherp gereedschap nodig 
hebt, of als je hun hulp goed kunt gebruiken.

In dit boek geven we je ideeën over hoe je 
plantjes kunt kweken, maar het heeft ook leuke 
knutseltips om je tuintje op te vrolijken en 
misschien heb je zelf ook nog een grappig idee. 
Met een beetje potgrond, water 
en zaadjes kun je heel veel 
spannende dingen doen...

Tips en zo
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Pak een pot. Schilder er een gezicht op.
Zaai tuinkerszaad of zonnebloempitten in de 

potgrond. En kijk, na een tijdje heb je een geinig 
poppetje met haar om op te eten. Met graszaadjes 

erin kun je allerlei maffe kapsels knippen! 

Pot

Hobbyverf

Kwasten

Potlood

Potgrond

Zaad, bijvoorbeeld tuinkerszaad, 
zonnebloempitten of graszaad

Schoteltje voor onder de pot

        Potgrond
Hobbyverf 

Schoteltje

KOPPOTTENKOPPOTTEN

Zaad Kw
as

ten

10

Pot

Potlood

JE HEBT NODIG:
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Steek je vinger in de aarde en  
haal hem er weer uit. Komt er geen 
aarde aan je vinger mee naar boven,  
dan moet je water geven. Zit er 
aarde aan je vinger, dan kun je 

nog wel een paar dagen wachten met  
water geven.
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Verf de pot in een kleur die je mooi 
vindt.Laat de verf 30 minuten drogen.
 

ZO DOE JE DAT:

Teken met potlood een gezicht 
op de pot. 

Verf dan de potloodtekening over met 
een penseel. Laat de verf drogen. 
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