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Maak je eigen sporenfiguur

Lust jij paddenstoelen? Paddenstoelen 

kun je eten, bewonderen in het bos of mis-

schien wel zelf kweken. Om ze te kweken 

heb je sporen nodig. Wat zijn dat? Kun jij ze 

zien?

Wat zijn sporen van een paddenstoel?

Ga op onderzoek uit!

In dit experiment ga je op zoek naar de sporen van een 

paddenstoel.

Nodig:

Portobello’s (of gewone champignons)

Stevig wit papier

Plastic bakjes

Eventueel een mesje

Weet je wat een portobello is? Dat is een soort reuzepad-

denstoel. Hij heeft een kleine steel en een supergrote hoed. 

Die hoed kan wel 12 centimeter zijn.

Wat is de diameter van de hoed van jouw champignon of 

portobello?

 centimeter

Hoe ziet de onderkant van de hoed eruit? Teken het hier!

Zet ook de afmeting van de hoed erin.

Stappenplan sporenfiguur maken:

1.  Haal de steel van de paddenstoel af (eventueel met 

 een mesje).

2.  Leg de hoed met de donkere zijde op het witte vel 

papier.

3.  Plaats een plastic bakje over de paddenstoel op het 

papier.

4. Laat de paddenstoel een aantal uur of een dag staan 

 op tafel.

5. Haal voorzichtig het bakje en de hoed van het papier.

Wat zie je op het papier?

Wat kun je hiermee doen?

Tip: Als je het figuur van de sporen mooi vindt, kun je het 

ook bewaren. Spuit dan van een flinke afstand haarlak over 

het papier. Doe het wel voorzichtig, zodat de sporen niet 

opwaaien! Als de haarlak droog is, kunnen de sporen niet 

meer wegwaaien.

Wil je van sporen echte paddenstoelen kweken? Dat kan! 

Kijk gauw op  www.mychampi.com voor een kweekset of 

haal een kweekbak bij het tuincentrum.

Lees meer over paddenstoelen op  www.paddenstoel.nl

Pak nu je potloden erbij. Lees iedere stap en teken het web af!!

Stap 5. De spin maakt een raamwerk, dat niet plakt. Dan ziet het web eruit als een 

wiel met vijf spaken. Teken het raamwerk met een rood potlood hiernaast.

Stap 6.  Als het raamwerk klaar is, maakt de spin heel veel spaken. Aan de buitenkant 

van het web maakt de spin een randje van draad. Teken deze spaken en het randje 

met het groene potlood.    

Stap 7. Daarna maakt de spin van een kleverige draad een mooie spiraal aan 

het raamwerk vast. Hij werkt van buiten naar binnen toe. 

Maak jouw spinnenweb af met een grijs potlood.

Spinnenweb bouwen
Stap 1 en 2.  De spin laat zich meevoeren met de wind van de ene 

naar de andere tak.

Stap 3 en 4.  De spin kruipt kruipt naar het midden van de draad. 

Daar laat hij zich naar beneden glijden. Er ontstaat een y-vorm.

Ben je al in een spinnenweb gelopen deze dagen? Of kon je ze 

ontwijken, omdat je het web al had gezien? 

Best bijzonder dat zo’n klein beestje dat fantastische web kan 

maken. Weet jij hoe een spin een web maakt? Probeer het uit: 

pak een rood, groen en grijs potlood en teken het wielweb 

volgens het stappenplan af!
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Maak je eigen sporenfiguur

Lust jij paddenstoelen? Paddenstoelen 

kun je eten, bewonderen in het bos of mis-

schien wel zelf kweken. Om ze te kweken 

heb je sporen nodig. Wat zijn dat? Kun jij ze 

zien?

Wat zijn sporen van een paddenstoel?

Ga op onderzoek uit!

In dit experiment ga je op zoek naar de sporen van een 

paddenstoel.

Nodig:

Portobello’s (of gewone champignons)

Stevig wit papier

Plastic bakjes

Eventueel een mesje

Weet je wat een portobello is? Dat is een soort reuzepad-

denstoel. Hij heeft een kleine steel en een supergrote hoed. 

Die hoed kan wel 12 centimeter zijn.

Wat is de diameter van de hoed van jouw champignon of 

portobello?

 centimeter

Hoe ziet de onderkant van de hoed eruit? Teken het hier!

Zet ook de afmeting van de hoed erin.

Stappenplan sporenfiguur maken:

1.  Haal de steel van de paddenstoel af (eventueel met 

 een mesje).

2.  Leg de hoed met de donkere zijde op het witte vel 

papier.

3.  Plaats een plastic bakje over de paddenstoel op het 

papier.

4. Laat de paddenstoel een aantal uur of een dag staan 

 op tafel.

5. Haal voorzichtig het bakje en de hoed van het papier.

Wat zie je op het papier?

Wat kun je hiermee doen?

Tip: Als je het figuur van de sporen mooi vindt, kun je het 

ook bewaren. Spuit dan van een flinke afstand haarlak over 

het papier. Doe het wel voorzichtig, zodat de sporen niet 

opwaaien! Als de haarlak droog is, kunnen de sporen niet 

meer wegwaaien.

Wil je van sporen echte paddenstoelen kweken? Dat kan! 

Kijk gauw op  www.mychampi.com voor een kweekset of 

haal een kweekbak bij het tuincentrum.

Lees meer over paddenstoelen op  www.paddenstoel.nl

Pak nu je potloden erbij. Lees iedere stap en teken het web af!!

Stap 5. De spin maakt een raamwerk, dat niet plakt. Dan ziet het web eruit als een 

wiel met vijf spaken. Teken het raamwerk met een rood potlood hiernaast.

Stap 6.  Als het raamwerk klaar is, maakt de spin heel veel spaken. Aan de buitenkant 

van het web maakt de spin een randje van draad. Teken deze spaken en het randje 

met het groene potlood.    

Stap 7. Daarna maakt de spin van een kleverige draad een mooie spiraal aan 

het raamwerk vast. Hij werkt van buiten naar binnen toe. 

Maak jouw spinnenweb af met een grijs potlood.

Spinnenweb bouwen
Stap 1 en 2.  De spin laat zich meevoeren met de wind van de ene 

naar de andere tak.

Stap 3 en 4.  De spin kruipt kruipt naar het midden van de draad. 

Daar laat hij zich naar beneden glijden. Er ontstaat een y-vorm.

Ben je al in een spinnenweb gelopen deze dagen? Of kon je ze 

ontwijken, omdat je het web al had gezien? 

Best bijzonder dat zo’n klein beestje dat fantastische web kan 

maken. Weet jij hoe een spin een web maakt? Probeer het uit: 

pak een rood, groen en grijs potlood en teken het wielweb 

volgens het stappenplan af!

1 2 3 4

Onder de hoed zitten de sporen. Zoals een appel zaden heeft, 

heeft de paddenstoel sporen. Die zijn dus voor de voortplanting.

D
ia

m
eter 12

 cm

De sporen van de paddenstoel zie je op het papier liggen.

Hieruit kun je nieuwe paddenstoelen laten groeien. Of je kunt 

dit figuur ook bewaren, zoals hieronder staat!


