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.
 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 haren aan een aar noem je kafnaalden.
Meet met de liniaal hoe lang een kafnaald is
De naald is ……. cm lang.
Proef een zaadje.
Pluk één aar. Doe die in je zakje om mee te nemen.

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

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

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.
 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.
Hoeveel zitten er steeds bij elkaar? ……… zaden
Heeft haver ook kafnaalden ?.
 Ja / Nee
Zijn ze recht of geknikt ?
……………………….
Proef een zaadje.
Pluk één halm. Doe die in je zakje om mee te nemen.

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.
 Hoe hoog is de plant ? omcirkel:
tot m’n knieën

tot m’n schouder

kan er niet overheen kijken
Pluk een halm en peuter er wat
zaden er uit.
Wat voor vorm hebben de zaden?
…………………………………………………
wat kun je in de aar 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 aar. Doe die in je zakje om mee te nemen.

HOE MAAK JE MOSTERD ?
Deze plant heet mosterd en je kunt
er (dan ook) mosterd van maken!!

Pluk een doosje met zaden.
 Hoeveel zitten er bij elkaar ?
………… zaden.
 Welke kleur hebben ze?
…………………
 Hoe smaken ze?
……………………………
RECEPT VOOR MOSTERD:
(per persoon)
 Maal een theelepel zaadjes grof in de vijzel.
 Roer er twee theelepels mosterdmeel door en een
mespuntje zout en suiker.
 Doe het mengsel in een bakje en roer er voorzichtig azijn
door tot je een dik glad papje hebt.

