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  Bereikbaarheid en ligging Natuurtuin: ovale aanduiding op de kaart        
      

          
 

 
Colofon 
 
Deze lesbrief is een uitgave van de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert te Nijmegen,  
2016  5e oplage. 
 
Post- en bezoekadres:  Educatieve Natuurtuin Goffert  
       Goffertweg 19  
       6532 AA Nijmegen (zie plattegrond). 
       educatie@natuurtuingoffert.nl 
       www.natuurtuingoffert.nl 
 
De Natuurtuin is telefonisch bereikbaar: 024-3541729. 
 
Voor Nijmeegse scholen worden de kosten gedragen door het Gemeentelijk Declaratiefonds. 
Scholen buiten Nijmegen ontvangen een rekening. 
 
 

Ontwerp en tekst: Louis van der Heijden  
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand en/ of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie microfilm of op welke wijze dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de SENG.  
 

 

mailto:educatie@natuurtuingoffert.nl
http://www.natuurtuingoffert.nl/
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Weet wat je eet! 
LES OVER VOEDSEL VOOR GROEP 5 - 6 PO, GROEP 7 - 8 SO 

 
INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT 
 
Deze les gaat in op de herkomst van ons dagelijks voedsel. Op een concrete en belevingsgerichte 
manier leren kinderen waar ons voedsel van gemaakt wordt en hoe het smaakt en er uitziet. 

 
Deze lesbrief bestaat uit 4 onderdelen: 
 
A. De voorbereidingsles 
B. De les in de tuin 
C. De verwerkingsles 
D. Evaluatie 
 
A. DE VOORBEREIDINGSLES 
Met deze voorbereidingsles maken de kinderen kennis met  verschillende graansoorten en ze zien 
wat ervan gemaakt wordt. De volgende onderwerpen komen aan bod: 
-      Wat voor graansoorten bestaan er? 
-      Hoe groeit een graanplantje?  
-      Wat wordt er van gemaakt?  
-      Wat we eten zijn eigenlijk zaden. 
 
B. DE  LES IN DE TUIN 
Voor het bezoek aan de Natuurtuin dient de klas in max. 6  groepjes ingedeeld te worden. 
U dient voor elk groepje een werkboekje uit te printen en mee te nemen naar de Natuurtuin.  
U vindt het werkboekje op pagina 26 t/m pagina 32. 
In de tuin gaan de leerlingen, zoals ze als groepje ingedeeld zijn op school, bij elkaar zitten. 
De begeleiders [ouder]  ondersteunen de groepjes bij de opdrachten. 
 
C. DE VERWERKINGSLES 
De buitenles wordt nabesproken in de klas. Daarna gaan de kinderen alle gegevens die ze verzamelt 
hebben, verwerken in een collage. 
Ook komt aan de orde wat daarna met de granen gebeurt (molenaar, bakker, brouwerij, etc.). 
Na afloop hebben ze inzicht in de herkomst van verschillende producten die ze dagelijks eten. 
 
D. EVALUATIE 
Laat ons weten wat u goed vond aan de les: de TOPS. 
Laat ons weten wat u voor verbetering vatbaar vindt: de TIPS. 
Of heeft u vragen over de voorbereiding van of het bezoek aan de Natuurtuin?    
Stuur deze naar: educatie@natuurtuingoffert.nl 
 
 
 
 

mailto:educatie@natuurtuingoffert.nl
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 A. DE VOORBEREIDINGSLES 
 
Tijdens de voorbereidingsles maken de kinderen kennis met de herkomst van 
verschillende producten die ze dagelijks eten. 
De voorbereiding beslaat ongeveer 2 weken en kan bestaan uit de volgende 
onderdelen: 
1.  Verhaal: Het gouden kruis 
2.  Klassengesprek naar aanleiding van het verhaal     
3.  Wat zit er in het eten uit de supermarkt? leerlingblad 1: ' Het gras in je ontbijt´ 

  knipblad 'granen' 
  zoekkaart 'graankorrels' 

4.  Wij eten graszaden!      leerlingblad 2: 'Zo ziet graan eruit!' 
5.  Uit zaden komen nieuwe plantjes    leerlingblad 3: 'Er zit een plantje in een
         graankorrel! 
 
 

1. VERHAAL 
 
HET GOUDEN KRUIS 
De schoolvakantie was begonnen. Het was zonnig weer en in de korenakkers waren 
de muizenkinderen druk in de weer om naar de intocht van de Vierdaagse te gaan 
kijken. 
Dit jaar hadden ze afgesproken in de tarweakker bij Ward, die woonde vlak langs de 
route. 
Ward had van een paar halmen kleine strobaaltjes gemaakt om op te zitten en dikke 
aren klaar gelegd om op te knabbelen.  
Daar kwam Gerrie van de gerstakker al aan met zijn lange snorharen, die leken wel 
op de kafnaalden van gerst. Hij liep al te zwaaien met wat bierdoppen, leuk om tegen 
elkaar te slaan om zo de Vierdaagse lopers aan te moedigen. 
Rodger van de roggeakker had net als in andere jaren wat stukjes roggebrood 
meegebracht en Harrie van de haverakker wat havervlokken. Harrie streek telkens 
langs zij snorharen om de knik eruit te strijken.  
Uit Zuid Limburg kwam ieder jaar Cor, de korenwolf ( een beschermde hamstersoort) 
over. Cor, die ooit, jaren geleden, de Vierdaagse mee had willen lopen, maar al op de 
Waalbrug gestrand was. 
Naast de tarweakker stond een boerderij. Daar woonden de mensenkinderen Sam en 
Daan. Zij hadden een goudhamster Mika, die in huis los mocht rond lopen. Op deze 
bijzondere dag van de intocht van de Vierdaagse gingen Sam en Daan kijken en kon 
Mika er vandoor om haar vriendjes in het tarweveld te ontmoeten. Mika had zowaar 
een oogje op Cor!  
Mika nam gauw iets uit de keuken mee naar de tarweakker.  
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Toen zij bij haar vrienden aankwam keek iedereen met grote ogen naar haar 
wangzakken. Wat zou daar dit jaar uitkomen? Dit jaar waren het stukjes beschuit met 
gestampte muisjes!! 
Iedereen trok bleek weg en maakte van schrik een sprongetje in de lucht. 
Gelukkig kon Mika uitleggen, dat het heel lekker strooisel was voor op de boterham. 
Iedereen was inmiddels gearriveerd en het feest kon beginnen.  
De bierdoppen werden goed gebruikt om flink kabaal te maken en om de lopers aan 
te moedigen.  
Maar wat was dat nou? Het begon te druppelen en dat terwijl de zon scheen en er 
geen wolkje aan de lucht te zien was. Het druppelen werd een hele straal en daarna 
viel er iets met een heel harde klap op de grond naast de strobaaltjes.  
"Verdorie" riep Ward: "Er staat een wandelaar in het graan te plassen. Ik ruik het, 
mensenurine, BAH! Wat ligt daar nou op de grond? Het blinkt, schittert en heeft een 
kruis en een kroontje en er zit een oranje met groen lintje aan”. 
"We hebben goud gevonden!!" riep Rodger, “dat gaan we op Marktplaats zetten en 
verkopen het voor een heleboel muizenvoer”. 
Cor, krabde zich eens achter zijn oor en bromde: “Nee, dat kan niet, dit goud moet 
terug naar de eigenaar. Mika als jij dit goud in je wangzak mee naar huis neemt en  
ergens neerlegt, dan komt het misschien wel bij de eigenaar terug”.  
Na afloop van het muizenfeest nam Mika het goud in haar wangzak mee naar huis. 
Thuisgekomen zorgde ze ervoor, dat Sam en Daan het meteen konden ontdekken. 
Zo ging het ook. 
Sam en Daan waren heel verbaasd een Vierdaagse medaille in hun kamer te vinden 
en brachten de medaille met HET GOUDEN KRUIS meteen naar de burgemeester. 
's Avonds kwam het op het nieuws, dat twee kinderen een medaille hadden 
gevonden en dat de eigenaar zich kon melden op het stadhuis. 
Sam en Daan kregen er van de burgemeester een kinderlintje voor! 
"Eerlijkheid duurt het langs" zei de burgemeester. 
 
  

2. KLASSENGESPREK  
 
Uitleg van woorden, die de leerlingen tegen gaan komen bij de voorbereiding van 
deze les en bij het tuinbezoek: 
 
-    graan: verzamelnaam voor tarwe, gerst, haver en rogge 
-    korenakker: veldje waarop meestal één soort graan groeit 
-    stro:  gedroogde halmen van het graan, die overblijven na de oogst 
-    halm: stengel(s) van een graanplant  
-    aar: bovenste deel van de stengel waar de zaden in zitten 
-    kafnaald: uitsteeksel aan de graankorrel 
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Laat de volgende onderwerpen aan bod komen: 
- Weten ze wat graan is en een akker ?  
- Kennen ze enkele graansoorten zoals rogge, haver, gerst, tarwe, rijst en maïs ? 
- Weten ze hoe een graanplant eruit ziet ? 
- Wat weten ze van graan in hun voedsel ? 

 
 

3. WAT ZIT ER IN HET ETEN UIT DE SUPERMARKT? 
 
Voorbereiding: 
- Laat ieder kind een reclamefolder van een supermarkt meebrengen. Dit kan 

tijdens de les worden gebruikt om plaatjes uit te knippen. 
- Koop enkele graanproducten en granen. Zorg dat er van ieder graan én van 

aardappels minstens één product wordt vertegenwoordigd.  
- Boodschappenlijstje 

 

- Product:   Gemaakt van:  
- een pak koekjes  o.a. tarwe 
- chips    aardappels 
- spaghetti   tarwe 
- rijstepap    rijst 
- brood    tarwe 
- bier    gerst 
- havermout   haver 
- roggebrood   rogge 

 
 

- leerlingenblad 1 'Het gras in je ontbijt'  en het knipblad granen  één per kind en 
de zoekkaart granen  één per groepje kopieren.  

- Indien aanwezig: loupes voor het bekijken van de granen. 
 

Lessuggestie: Sorteren van granen: 
- Geef ieder groepje een bord met  granen om te sorteren. Gebruik de zoekkaart 

granen en eventueel loupes. 
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Lessuggestie: Collage maken 
- Begin met leerlingenblad 1 'Het gras in je ontbijt'  als inleiding op het thema: Wat 

eet je iedere dag? 
- Maak vervolgens groepjes. Geef ieder groepje nu 2 producten. Laat ze op de 

verpakking opzoeken waar het product van is gemaakt. Oefen eerst één pak 
klassikaal, de kans is groot dat ze allerlei woorden tegen komen die ze niet 
kennen. 

- Laat ze bijbehorende plaatjes zoeken in de reclamefolder of anders een tekening 
maken van het product. 

- De plaatjes van de verschillende granen uit het bijgevoegde knipblad granen 
kunnen worden gebruikt om een collage te maken van producten gegroepeerd 
per graansoort. Laat ze in de collage van iedere graansoort een korrel erbij 
plakken. 

- Houd er rekening mee dat er veel producten zijn die van tarwe worden gemaakt 
en dat daar in de collage dus veel ruimte voor nodig is en veel minder voor gerst, 
rogge, haver en rijst. 

 

4. WIJ ETEN GRASZADEN 
 
Als informatie om te vertellen: 
 

Vroeger in de oertijd verzamelden mensen 
graszaden, wortels en vruchten als 
voedsel. Dat kostte heel veel tijd. 
Later gingen ze zelf die zaden zaaien om 
niet zo te hoeven zoeken. 
Zo ontstonden de akkers. 
Ze kozen steeds grassen met de grootste 
zaden. 
Zo zijn onze graansoorten ontstaan. 

 
Met behulp van  leerlingenblad 2  kunnen de 
kinderen kijken naar: 
-   hoe verschillende granen er uit zien 
-   wat ze aan plantendelen kunnen onderscheiden  
-   waar de zaden te vinden zijn 
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5. UIT ZADEN KOMEN NIEUWE PLANTJES 
 
Om de kinderen te laten zien dat er uit de zaden die we eten ook plantjes kunnen 
groeien, kun je ze het ontkiemen van een zaadje laten volgen.  
 
Met behulp van leerlingenblad 3 “ER ZIT EEN PLANTJE IN EEN GRAANKORREL”           
( 3 werkbladen)  kunnen ze daar individueel of in groepjes mee aan de slag gaan. 
 
Benodigdheden: 
Glazen potjes, keukenpapier, watten, tarwekorrels (1 dag laten weken) en etiketten 
Voorbereiding: 
 verzamel lege jampotjes (één per kind) 
 kopieer de werkbladen van leerlingblad 3  
 zet een dag van te voren een hoeveelheid tarwekorrels in de week 
 
Op het glas kan een etiket worden geplakt 
met de naam van de leerling(en) en de 
datum, waarop de proef is begonnen. 
Zodra de proef begonnen is, moeten de 
leerlingen het werkblad bijhouden als een 
soort dagboek. De kinderen kunnen elke 
dag kijken hoe ver het is. 
 
Laat de kinderen eerst de plaatjes van de 
verschillende fasen van het kiemproces 
(blz 23) op de juiste volgorde inplakken. 
Vervolgens kan dan bij elke fase de datum 
worden ingevuld en worden uitgerekend hoe lang het plantje erover heeft gedaan. 
 
De plantjes kunnen ook in potgrond worden verplant en verder uitgroeien.  
TIP: Zet de potjes niet in de zon op de vensterbank, maar uit de zon. 
 
Naar aanleiding van het kiemen kan er van alles aan de orde komen: 
-   Wat komt er als eerste uit het zaadje ? 
-   Welke kant groeit het worteltje uit ? 
-   Welke kant groeit de stengel uit ? 
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U kunt ook informatie voor de les vinden op de volgende websites. 
www.schooltv.nl/video/tarwe-een-groninger-boer 
www.schooltv.nl/video/hoe-worden-mueslirepen-gemaakt-van-recept-bedenken-
tot-verpakken 
www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/granen-en-graanproducten.aspx 
www.wikikids.nl/Gerst 
www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=65&srID=418 
 

Tarwe alergie (glutenallergie) 
Deze allergie komt steeds vaker voor bij kinderen. 
Misschien is dit een mooie gelegenheid om in deze les daar ook aandacht aan te 
schenken, daarom de vewijzing naar de volgende website. 
www.dietcetera.nl/allergieën/tarwe-allergie 
 

http://www.schooltv.nl/video/tarwe-een-groninger-boer
http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-mueslirepen-gemaakt-van-recept-bedenken-tot-verpakken
http://www.schooltv.nl/video/hoe-worden-mueslirepen-gemaakt-van-recept-bedenken-tot-verpakken
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/granen-en-graanproducten.aspx
http://www.wikikids.nl/Gerst
http://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=65&srID=418
http://www.dietcetera.nl/allergieën/tarwe-allergie
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B. De les in de tuin 
 
HET TUINBEZOEK 
 
De opzet van de les: 
Na het inleidend praatje komen de kinderen in groepjes bij de akkers en voeren daar  
zeven opdrachten uit onder begeleiding van medewerkers van de natuurtuin en 
meegekomen ouders. 
Ieder groepje krijgt een startopdracht met een nummer toegewezen. Daarna volgen 
de andere opdrachten met de daar opvolgende nummers. Tijdens de praktijkles 
ontdekken de kinderen welke graansoorten er zijn, hoe ze er uit zien en wat je er van 
kunt maken. In de tuin gaan ze verschillende producten proeven. Daarna wordt het 
bijbehorende graan opgezocht en nader bekeken. 
Wees attent op kinderen met een voedselallergie. 
 
DE ORGANISATIE 
 
Achter in deze lesbrief vindt u het werkboekje ' WEET WAT JE EET!'  (Bladzijden 26 
t/m/32) 
U dient zelf dit werkboekje, één voor elk groepje, te kopiëren en mee te brengen. 
Voor het bezoek aan de Natuurtuin is het wenselijk dat de leerlingen al in groepjes 
zijn ingedeeld. Maximaal 6 groepjes. 
In de tuin gaan de leerlingen met hun groepje bij elkaar zitten. 
Wilt u op de afgesproken tijd bij de ingang van de tuin aanwezig zijn. 
Voor de juiste locatie zie plattegrond bij de colofon.  
 
Inclusief ontvangst en afsluiting duurt het tuinbezoek ongeveer één uur. 
Alle benodigde materialen voor het tuinbezoek zijn in de Natuurtuin aanwezig. 
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C. Verwerkingsles 
 
 

1. COLLAGE’S MAKEN VAN GRANEN 
 
Met de halmen en korrels die de klas heeft meegebracht uit de Natuurtuin en de 
ervaringen van het proeven kan een collage worden gemaakt. 
Laat de groepjes zoals ze in de Natuurtuin ingedeeld waren samenwerken. (als het 
goed is zijn er meerdere zakjes met halmen en zaden)  
Laat de kinderen een of meer graanproducten van thuis meenemen die ze zelf eten. 
Laat leerlingen plaatjes uit supermarktblaadjes, verpakkingen met ingrediëntenlijst 
e.d. verzamelen. 
 
Plak de juiste graankorrels er bij op. 
Groepeer ze graansoort bij graansoort en laat alles op grote vellen plakken. 
Laat de groepjes het aan elkaar presenteren. 
 

2. HET MALEN VAN GRAAN 
  
Zie leerlingenblad 4: 
 
Benodigdheden:  Een handje tarwekorrels, een handkoffiemolen (als alternatief kan 
een stamper met vijzel worden gebruikt), plakband, een zeef en een blad papier. 
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3. HET BROUWEN VAN BIER  
 
Met behulp van de instructies op de volgende bladzijde kunt u de kinderen 
demonstreren hoe je zelf bier kunt maken. 
 
Als u hier nog dieper op in wilt gaan, kunt u de kinderen de kleurplaat  
 “Gerst wordt bier”  laten kleuren en de termen die daar in voorkomen klassikaal 
bespreken. 
 
Uitleg van de termen: 
 Eesten:  licht roosteren van de gekiemde zaden (suiker wordt karamel: dit         
             zorgt voor de kleur en de zoete smaak (trappist) 
 Polijsten:  glad maken 
 Mout:  gerst nadat het is gekiemd en geroosterd 
 Schroten: grof malen en pletten van de mout 
 Wort:  het sap dat door vergisting in bier veranderd 
 Klaren:  helder laten worden 
 Bottelen:  in flessen doen 
 Pasteuriseren: door verwarming voorkomen dat het bederft 
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   EEN PROEFJE MET GISTEN 
 
Het volgende proefje maakt het gistingsproces wat zichtbaarder  voor de kinderen. 
Dit proefje kunt u zelf voor de hele klas doen, of de kinderen per groepje zelf laten 
uitvoeren. Aangezien echt bier brouwen te ingewikkeld is doen we hier een proefje 
met appelsap. 
 
Uitleg: In appelsap zit suiker.  
De gist zet de suiker om in alcohol en 
koolzuurgas.  
 
 
 
Benodigdheden: 
Biologische appelsap (aan gewoon sap zijn 
stoffen toegevoegd waardoor het mis kan gaan), 
gedroogde gist, een glas lauw water, een paar 
theelepels suiker, een flesje en een ballon. 
 
 
 Doe de gist in een glas lauw water en los het op met een beetje suiker. 

(gebruiksaanwijzing op het pakje)  
 Zorg dat de appelsap op kamertemperatuur is. 
 Voeg de gist toe, zodra die geactiveerd is (het 

gaat flink schuimen) en roer deze door. 
 Giet het in een flesje en maak de ballon vast  

aan de tuit. 
 Zet het flesje op een warme plaats. 
 Wat zie je na enkele uren ?  
 
Haal de ballon van deze fles en ruik eraan.  
Wat ruik je ? (alcohol, misschien is dit moeilijk  
te ruiken) 
Wat zie je? (belletjes en/of schuim; dit is het 
koolzuurgas)  
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4. HET OOGSTEN VAN GRAAN  
 
Dit ging vroeger als volgt: 
 
Eerst werd het koren gemaaid met een zeis. 
Daarna werd het graan in schoven (bundeltjes) bij elkaar gebonden. 
De schoven werden rechtop tegen elkaar in het veld gezet en bleven zo enkele 
weken staan drogen en rijpen in weer en wind.  
Wanneer het goed droog was werd er gedorst: de graankorrels werden uit de aren 
geslagen met behulp van een 'dorsvlegel'. Wat overblijft noem je stro. (Het stro werd 
gebruikt in de stal. Samen met de poep van dieren krijg je dan mest.)  
De korrels werden gescheiden van het kaf door de wind alle vliesjes weg te laten 
blazen, dat noem je wannen. 
 
 
Het oogsten gebeurt tegenwoordig met een maaidorser of “combine” (Engels voor 
gecombineerd): het is eigenlijk een machine die maaien, dorsen en wannen achter 
elkaar doet. Je houdt dus meteen graankorrels over. 
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5. HET BAKKEN VAN BROOD 
 
Als u aan een elektrisch oventje kunt komen is het mogelijk zelf broodjes te bakken in 
de klas: 
 
Benodigdheden: 

 1000 gram volkorenmeel 

 40 gr verse gist ( 1 zakje gedroogde gist) 

 6-7 dl warm water (40 ° C ) 

 3 theelepels zout 

 evt. sesam- of maanzaad 
 
RECEPT: 
 
1. Maak de verse gist met wat warm water tot een papje. ( volgens de aanwijzingen 

op de verpakking). 
2. Meng meel en zout in een kom:  maak in het midden een kuiltje, giet daar de 

gistoplossing in en daarna langzaam omroerend het resterende warme water tot 
je een dikke massa krijgt. 

3. Kneed het deeg grondig. ( als het teveel plakt, beetje meel toevoegen) Het deeg is 
goed als de buitenkant wat glanzend wordt en terug veert als je er met je vinger 
een deukje in maakt. 

4. Zet het deeg op een warme tochtvrije plaats met een vochtige doek erover 30 
minuten rijzen. 

5. Druk de deegbal plat en kneed nog even goed door. 
6. Verdeel het deeg in stukjes van 60 gram, maak er balletjes van en leg ze op  een 

ingevette bakplaat. ( je kunt ze nog in de sesamzaad of maanzaad drukken). 
7. Laat de deegballetjes nog 60 minuten onder een vochtige doek rijzen. 
8. Leg ze daarna in een oven van 250° C (voorverwarmd) in een kwartier gaar en 

bruin worden. 
9. Afkoelen, smeren en smullen maar. 

 

6. SUGGESTIES VOOR ANDERE ACTIVITEITEN 
 
-     Een bezoek aan de warme bakker brengen. 
- Een bezoek aan een molen brengen. (bv. Annamolen, Hatertseweg 12-14 

Nijmegen). 
- Laat ze Popcorn maken. 
- Maak zoutdeegfiguurtjes met 4 delen meel, 1 deel zout en 1,5 deel water. 
- De figuurtjes kunnen gebakken worden en geverfd. 
- Als je heel lang kauwt op tarwekorrels krijg je "kauwgom"(van gluten). 
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LEERLINGBLAD 1  HET GRAS IN JE ONTBIJT 
 

De drie belangrijkste planten, waar we de zaden van eten zijn rijst, tarwe en maïs. 
Deze planten noem je granen. Granen zijn grassen die dikke eetbare zaden maken.  
Of je dus ’s morgens boterhammen, pap of cornflakes eet, je hebt altijd zaden van 
een grasplant gegeten! 
Laat de leerlingen een verpakking van hun ontbijt meenemen! 

 
Wat eet jij ’s morgens?   

 Brood 

 Pap 

 Cornflakes 

 Muesli 

 Iets anders:…………………… 
 
Van welke granen is jouw ontbijt gemaakt? (kijk op 
de verpakking) 
 
Het is gemaakt van: 
 
………………………………………………… 
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Zoekkaart graankorrels 
 

 

 

 

 

 

 

 grijze kleur 

 spits 

 bruine kleur 

 vlekje  

 3-hoekig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gele kleur 

 rechter van vorm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gele kleur 

 bolle vorm 

Rogge Tarwe 

Haver Gerst 

Boekweit 
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LEERLINGENBLAD 1   knipblad granen 
 (enkelzijdig afdrukken) 

 

    
 
 Rogge Tarwe 

Haver 

Gerst 

Boekweit 
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LEERLINGENBLAD 2 
 

 ZO ZIET GRAAN ERUIT: 
 

Rogge  Gerst  Haver 
 

De aar is het bovenste stukje waar de zaden in zitten. 
Wat valt je op aan de aar van gerst? 
 
…………………………………………………………………… 
 

Wat valt je op aan de aar van haver? 
 
……………………………………………………………………… 
 

Rogge en Gerst hebben lange stijve naalden; die noem je 
kafnaalden.  
 

Waar denk je dat kafnaalden voor nodig kunnen zijn? 
 

……………………………………………………………………………… 

(bij het bezoek natuurtuin kun je controleren, of je het 
goed bedacht hebt !) 
 

 
 
 
 

 
 

De hele graanplant. 

 

Aar 

Halm 
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LEERLINGENBLAD 3   bladzijde 1  

 
ER ZIT EEN PLANTJE IN EEN GRAANKORREL ! 
 
Als je een boterham eet, eet je eigenlijk de fijngemalen korrels van tarwe. Deze 
korrels kun je ook zaaien. Na een paar dagen komt er dan een plantje uit. Je gaat zelf 
een paar zaadjes zaaien.  
 
 
 Neem een leeg jampotje.    
 Knip een strookje keukenpapier en 

zet dat als een kokertje in het potje. 
 Vul de koker op met watten. 
 Leg een paar tarwekorrels tussen het glas en het 

papier. Zo kun je goed zien hoe het gaat groeien. 
 De tarwekorrels moeten een stukje van de bodem af 

liggen. (Als ze in het water liggen gaan ze rotten) 
 Giet een laagje water in het potje. 
 Kijk een paar keer per week of het niet uitdroogt. 
 
 
 

 

Het is vandaag: 

 

DATUM:…………………………… 
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LEERLINGENBLAD 3   bladzijde 2 
          Hoe groot zijn je tarweplantjes? 
Plak hieronder de plaatjes van de kiemplantjes  van leerlingenblad 3 bladzijde 3 
in de juiste volgorde. 
Kijk iedere dag hoe ver de plantjes zijn.  
Vul de datum in als de kiemplantjes lijken op de opgeplakte plaatjes. 
 

 
1. DATUM: …………………………… 
Mijn plantjes hebben hier 

        ……… dagen over gedaan. 

 
  2. DATUM: …………………………… 
Mijn plantjes hebben hier 

        ……… dagen over gedaan. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 DATUM:……………………………… 
Mijn plantjes hebben hier  

          ……… dagen over gedaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Nog een week later. 

DATUM:  ……………………………… 

Teken zelf hoe groot je plantjes zijn. 
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LEERLINGBLAD 3   bladzijde 3 (knipblad: enkelzijdig afdrukken) 

 
Hoe groot zijn je tarweplantjes? 

 
 
Knip deze plaatjes uit en plak ze in de juiste volgorde op leerlingenblad 3 bladzijde 2  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PLAATJES:  
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LEERLINGENBLAD 4  HET MALEN VAN GRAAN  
(enkelzijdig afdrukken) 

 
 
 
 

1.  Maal de korrels in de koffiemolen. 
- Wat zie je in het bakje ?  
- Welke kleuren zie je? 

- Waar komt dat vandaan ? 
- Plak een beetje meel op de eerste boterham. 

 
2. Zeef wat meel boven het papier.  

- Welke kleur heeft het meel op het papier ? 
- Wat blijft er in de zeef achter ? 

- Plak op de tweede boterham een beetje gezeefd meel. 
- Plak op de derde boterham wat er in de zeef overblijf 
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WERKBOEKJE “WEET WAT JE EET” 
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PROEVEN:  

Wat heb je net geproefd? ………………………………………  

Van welke plant wordt dit gemaakt?  
 
Het wordt van …………………………………… gemaakt.  
 
Als je het niet weet, kijk dan op de verpakking. Zoek dan de bladzijde van deze plant 
in dit werkboekje en volg de instructies. 
 

Wat heb je net geproefd? ………………………………………  

 
Van welke plant wordt dit gemaakt?  
 
Het wordt van …………………………………… gemaakt.  
 
Als je het niet weet, kijk dan op de verpakking. Zoek dan de bladzijde van deze plant 
in dit werkboekje en volg de instructies. 
  

Wat heb je net geproefd? ………………………………………  

Van welke plant wordt dit gemaakt?  
 
Het wordt van …………………………………… gemaakt.  
 
Als je het niet weet, kijk dan op de verpakking. Zoek dan de bladzijde van deze plant 
in dit werkboekje en volg de instructies.  

Wat heb je net geproefd? ………………………………………  

Van welke plant wordt dit gemaakt? 
  
Het wordt van …………………………………… gemaakt.  
 
Als je het niet weet, kijk dan op de verpakking. Zoek dan de bladzijde van deze plant 
in dit werkboekje en volg de instructies.  

Wat heb je net geproefd? ………………………………………  

Van welke plant wordt dit gemaakt?  
 
Het wordt van …………………………………… gemaakt.  
Als je het niet weet, kijk dan op de verpakking. Zoek dan de bladzijde van deze plant 
in dit werkboekje en volg de instructies. 
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WAT KAN IK ONTDEKKEN VAN ROGGE?        
 
 

 Wat heb je net geproefd?   ………………………………………! 
Als je het niet weet, kijk dan op de verpakking. 
 
Het wordt van …………………………………… gemaakt. 
 
Kijk goed naar dit plaatje: 

 Zoek de akker waar dit graan 

staat, er staat ook een bordje bij. 

 Hoe hoog is de plant ? omcirkel: 

 
tot m’n knieën     tot m’n schouder   
 

  kan er niet overheen kijken 

 

 Pluk ieder een aar en peuter de 
zaden er uit. 

 

 Tel het aantal zaden in één aar:  Ik tel ……… zaden 
De lange stijve naalden aan een aar noem je kafnaalden. 

 Meet met de liniaal hoe lang een kafnaald is 
            De naald is ……. cm lang. 

 Proef een zaadje uit het potje. 

 Pluk één aar. Doe die in je zakje om mee te nemen. 
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WAT KAN IK ONTDEKKEN VAN TARWE?        
 
 

 Wat heb je net geproefd?   …………………………………….! 
Als je het niet weet, kijk dan op de verpakking. 
 
Het wordt van …………………………………… gemaakt. 
 
Kijk goed naar dit plaatje: 

 Zoek de akker waar dit graan 

staat, er staat ook een bordje bij. 

 Hoe hoog is de plant ? omcirkel: 

 
tot m’n knieën     tot m’n schouder   
 

  kan er niet overheen kijken 

 

 Pluk ieder een aar en peuter de 
zaden er uit. 

 

 Tel het aantal zaden in één aar? Ik tel ……… zaden 

 Zijn de stengels van tarwe hol ? (als een rietje)  
Breek een stengel af. 
Knip een stukje uit het midden.  

 Kan je er doorheen blazen?   Ja / Nee 
 

 Proef een zaadje uit het potje. 

 Pluk één aar. Doe die in je zakje om mee te nemen. 
 



St. Educatieve Natuurtuin Goffert Akkerles versie 2016     30 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
WAT KAN IK ONTDEKKEN VAN GERST?        
 

 Wat heb je net geproefd?   ……………………………………………! 
Als je het niet weet, kijk dan op de verpakking. 
 

Het wordt van …………………………………… gemaakt. 
 

Kijk goed naar dit plaatje: 

 Zoek de akker waar dit graan 

staat, er staat ook een bordje bij. 

 Hoe hoog is de plant ? omcirkel: 
 

tot m’n knieën     tot m’n schouder   

 
  kan er niet overheen kijken 
 

 Pluk een aar en peuter de zaden 
er uit. 

 

 Tel het aantal zaden in één aar? 
Ik tel ……… zaden 

     De lange stijve naalden aan een aar noem je kafnaalden.  

 Meet met de liniaal:  een naald is……….cm lang. 

 Strijk met je vinger langs een naald: 
     Eerst van onder naar boven, dan van boven naar onder. 

 Voel je verschil? Wat voelje ? 
 ……………………………………………………………………………………….. 

 Proef een zaadje uit het potje. 

 Pluk één aar. Doe die in je zakje om mee te nemen. 
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WAT KAN IK ONTDEKKEN VAN HAVER?        
 
 

 Wat heb je net geproefd?  ………………………………………….! 
Als je het niet weet, kijk dan op de verpakking. 
 
Het wordt van …………………………………… gemaakt. 
 
Kijk goed naar dit plaatje: 
 

 Zoek de akker waar dit graan 

staat, er staat ook een bordje bij. 
 

 Hoe hoog is de plant ? omcirkel: 
 

tot m’n knieën     tot m’n schouder   
 
  kan er niet overheen kijken 
 

 

 Pluk ieder een aar. 

 Hoeveel zaden zitten er steeds bij elkaar?   
         ……… zaden. 

De lange stijve naalden aan een aar noem je kafnaalden 

 Heeft haver  kafnaalden ?    Ja / Nee 

 Zijn ze recht of geknikt ?  ………………………. 

 Proef een zaadje uit het potje. 

 Pluk één halm. Doe die in je zakje om mee te nemen. 
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WAT KAN IK ONTDEKKEN VAN BOEKWEIT?        
 

 Wat heb je net geproefd?  …………………………………………….! 
Als je het niet weet, kijk dan op de verpakking. 
Het wordt van …………………………………… gemaakt. 
Deze plant lijkt helemaal niet op gras.  
Het is geen graan maar familie van de rabarber ! 
 
Kijk goed naar dit plaatje: 

 Zoek de akker waar deze 

plant staat, er staat ook een bordje 
bij. 
 

 Hoe hoog is de plant ? omcirkel: 
 

tot m’n knieën     tot m’n schouder   
 

  kan er niet overheen kijken 

 

 Pluk een tros en peuter er wat 
zaden er uit.  

 Wat voor vorm hebben de zaden? 
………………………………………………… 

 wat kun je in de tros ontdekken?. 
Bloemetjes (wit-rose)   nee / ja:…………(vul in hoeveel) 
Onrijpe zaden (groen)   nee / ja:…………(vul in hoeveel) 
Rijpe zaden (zwart)       nee / ja: ………..(vul in hoeveel) 
 

 Pluk één tros. Doe die in je zakje om mee te nemen. 
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WAT KAN IK ONTDEKKEN VAN MOSTERD ?   
 
 

Deze plant heet mosterd en je kunt er 
(dan ook) mosterd van maken!! 
 
 

 Pluk een doosje (=hauw) met zaden. 
Hoeveel zaden zitten er bij elkaar ?  
………………….  
 
Welke kleur hebben ze? 
………………….. 
 
Hoe smaken ze? 
………………….. 
 
 

 
 

RECEPT VOOR MOSTERD: 
          (voor 1 persoon) 
 

 Maal een theelepel zaadjes grof in de vijzel. 
 Roer er twee theelepels mosterdmeel door en een snufje zout 

en suiker. 
 Doe het mengsel in een bakje en roer er voorzichtig  azijn door 

tot je een dik glad papje hebt. 
 


