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Deze lesbrief is een uitgave van de Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert te Nijmegen, 2003 4e oplage. 

Post-en bezoekadres:  Goffertweg 19 6532 AA Nijmegen.  

     Tel. 024-3541729 ( op kantooruren). 

     E-mail :  info@natuurtuingoffert.nl 

     W-site : www.natuurtuingoffert.nl  

 

De lesbrief hoort bij het project "Van graan tot brood", maar kan ook als zelfstandig onderdeel gebruikt worden. 

Het vervolg lespakket 21 "Van graan tot brood" is te verkrijgen bij het Natuurmuseum Nijmegen (Tel. 024- 3297070) 

 

 

 

Voor Nijmeegse scholen worden de kosten gedragen door het Gemeentelijk Declaratiefonds. 

 

Belangrijk: De school dient zelf zorg te dragen voor het vermenigvuldigen van al het schriftelijke materiaal, inclusief het 

schriftelijke materiaal dat de leerlingen in de tuin gaan gebruiken. 

Alle andere materialen voor het tuinbezoek zijn in de Natuurtuin aanwezig. 

 

 

Tekst: Louis van der Heijden, Saskia Verschuren, Erik Meijs 

 

Bij het samenstellen is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

- Natuurlijkerwijs leesboek 3, Uitgeverij Bekadidact Baarn 

- Plantenmateriaalpakket: Van graan tot brood, CNME Apeldoorn 

- IVN Doe-boek 2 

-Leefwereld 5, Uitgeverij Jacob Dijkstra Groningen 

-Groen Bekeken, WNF 

 
 

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:info@natuurtuingoffert.nl
http://www.natuurtuingoffert.nl/
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Je weet niet 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. 

Op de akkers van de natuurtuin kunnen verschillende granen, aardappels, mosterd worden bekeken. 

De buitenles bestaat uit een ‘proeverij’;  waar met gesloten ogen verschillende producten worden 

geproefd. Vervolgens zoeken de kinderen de planten op waar het product van gemaakt is en 

beantwoorden enkele vragen. 

 
Doelen van deze lesbrief 

- leren dat veel van hun dagelijks voedsel gemaakt wordt van granen en aardappels 

- leren dat granen een soort grassen zijn waarvan je de zaden eet 

- zien hoe die granen er in werkelijkheid uitzien 

- proeven hoe verschillende producten smaken 

 

Deze lesbrief bestaat uit 4 onderdelen: 

 

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. 

Zaden van diverse granen, die nodig zijn voor de lessen op school, worden geleverd door de 

nauurtuin. 

 
B. DE  PRAKTIJKLES 

U treft hier informatie over het bezoek aan de natuurtuin, de organisatie van de les en te kopiëren 

werkbladen voor het tuinbezoek. 

 
C. DE VERWERKINGSLES 

De buitenles wordt nabesproken in de klas, daarna gaan de kinderen alle gegevens die ze verzameld 

hebben, verwerken en bespreken 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 we dagelijks eten. 

 

D. INSTRUCTIE- EN WERKBLADEN 

In de voorgaande hoofdstukken wordt verwezen naar instructiebladen voor uzelf dan wel 

werkbladen voor de kinderen. In dit hoofdstuk vindt u alles bij elkaar. 

 
U krijgt één lesbrief per school toegestuurd. Zijn er meer lessen per school opgegeven, kopieer 

dan deze lesbrief voor de andere leerkrachten. 
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 A. SUGGESTIES TER VOORBEREIDING 
 
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: De strijd om de roggeakker  

2. Klassengesprek n.a.v. 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. EEN VERHAAL OM VOOR TE LEZEN 
 

De strijd om de roggeakker. 
 

De rogge stond hoog en rijp op de akker. Zó zwaar waren de aren, dat ze bijna braken 

onder het gewicht. De zon had dan ook erg haar best gedaan om alles flink te laten 

groeien. Het was bijna tijd om te gaan oogsten. De rogge wachtte op de komst van de 

maaimachine. Dan was alles afgelopen. Dan zou de akker leeg achterblijven, niet meer 

dan een stoppelveld. 

Wie er niet wachtten op de komst van de maaimachine, waren de honderden 

veldmuizen. In de grond van de akker hadden ze een heleboel holen gegraven. Tijdens 

de zomer waren er geweldig veel muizen bijgekomen. En die muizen hadden met 

spanning uitgekeken naar het ogenblik waarop de rogge rijp zou zijn... 

"Mannen!" riep Pieper de Grote, de leider van de veldmuizen, "nu is het zover! De tijd 

is rijp en de rogge ook! We gaan erop af! Ik verklaar hierbij plechtig het muizenjaar 

voor geopend!" 

"Hoera! Hoera!" piepten al zijn volgelingen. "Hoera voor Pieper de Grote!" 

Pieper knikte. Hij was een grote, geelgrijze muis met een korte staart. Hij stak een 

poot in de lucht. "Jullie weten allemaal wat je te doen staat, mannen!" riep hij. "We 

eten tot we niet meer kunnen! Er moet geen halm meer op de akker blijven staan! 

Vooruit maar, erop af! Wat doen we met het graan?". "Dat gaat eraan!" schreeuwden 

alle muizen. "Er blijft geen halm meer staan!" 

En het grote leger veldmuizen kwam in beweging... 
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Aan de rand van de sloot woonden ook muizen. Dat was het volk van Snor, de leider 

van de bosmuizen. Zij hadden hun gangen en holen in de oever uitgegraven, vlakbij 

het water. En ook Snor had zijn mannen rondom zich verzameld om ze toe te spreken. 

"Vrienden," zei hij, "we beginnen waar het aardappelveld aan het korenveld grenst. 

We gaan allemaal in een lange rij staan. Dan geef ik een teken en we eten ons er 

doorheen!". "Maar ik lust helemaal geen halmen!", zei een jonge muis, die voor de 

eerste keer meedeed. "Je moet de halmen ook niet eten," zei zijn vader, "de 

graankorrels, de rogge, dáár gaat het om!" 

"Daar kan ik niet bij!", riep de jonge muis, "hoe moet dat?" 

"Je klimt in de aar," zei de oude muis, "helemaal naar boven. Dan knakt de halm 

vanzelf af door je gewicht." 

"Maar dan val ik op de grond!", piepte de jonge muis. 

"Da's niet zo erg," zei zijn vader, "voor een dikke buik moet je wat over hebben!" 

"Vrienden," riep Snor, "het is nu bijna donker! Maar het is een heldere nacht. Voor 

ons de beste tijd. Vooruit, ten aanval!" 

En ook het leger van de bosmuizen zette zich in beweging... 

Het leek wel of het roggeveld leefde. Tot in de verre omtrek kon je het ritselen en 

piepen van de twee muizenvolken horen. Halm na halm werd doorgeknaagd of 

afgebroken. De  rogge ging eraan... 

 

Toen gebeurde het. De twee muizenvolken waren nog geen uur bezig. Er was nog lang 

niet genoeg rogge binnengehaald. Maar plotseling gaf Pieper zijn volk bevel te 

stoppen. "Stilte!" riep hij. Alle muizen hielden op met werken en bleven doodstil 

zitten. "Horen jullie wat ik hoor?" vroeg Pieper, "zijn dat muizen van ons?" 

"Misschien wel," zei een dikke, ijverige muis, "misschien zijn ze wel verdwaald." 

Pieper wenkte twee jonge en sterke muizen. "Jullie gaan kijken wie dat zijn," zei hij, 

"want er komt niemand in ons roggeveld als ik dat niet wil!" 

De twee muizen verdwenen maar al snel waren ze weer terug om te vertellen wat ze 

hadden gezien. "Het zijn geen muizen van ons," zei de eerste, "het zijn muizen van de 

bosjes!" 

"En ze zijn bezig de rogge op te eten!" riep de tweede muis, van wie de snorharen 

trilden van opwinding. "Ze stelen onze rogge!" 

Pieper de Grote siste van boosheid. "Dat gaat niet door!" piepte hij. "Dat moet direct 

afgelopen zijn! Vreemde muizen op onze akker! Met hoevelen zijn ze?" 

"Met wel tienduizend!" schreeuwde de eerste muis, die was gaan kijken. 

"en ze komen deze kant op!" piepte de ander, "we moeten vluchten!" 

"Vluchten?" riep Pieper, "vluchten? Hoe halen jullie dat nou in je domme 

muizenkoppen? Vechten moeten we, ze verjagen. We zullen die indringers en dieven 

eens iets laten zien. Volg mij!" En Pieper rende voor zijn volk uit naar de plaats waar 

de bosmuizen aan het werk waren... 

De bosmuizen kregen de schrik van hun leven toen ze opeens een geweldige muis 

zagen verschijnen. Pieper de Grote sprong plotseling naar voren. 

"En wat moet dat hier, op mijn akker?" schreeuwde hij, "er is hier maar plaats voor 

één volk! Het mijne!" 
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Een paar bosmuizen rolden van schrik uit de halm waarin zij waren geklommen. De 

andere muizen sprongen haastig achteruit toen zij achter Pieper het grote leger 

veldmuizen zagen verschijnen. Alleen Snor schrok niet, die bleef staan waar hij stond. 

"Jouw akker?" schreeuwde hij, "jouw rogge? Kom nou! Wij hebben net zoveel rechten 

als jullie!" 

 

"Wij wonen hier het langst!" schreeuwde Pieper de Grote. 

"Dat maakt niets uit!" gilde Snor, "er is rogge genoeg voor allemaal!" 

"Jullie blijven eraf!" piepte Pieper. "Jullie blijven van onze rogge af!" 

"En jullie laten ons met rust!" riep Snor, bozer en bozer wordend. 

"Ik zal jou toch een klap geven...!" schreeuwde Pieper. 

"En ik zal jouw staart nog een stukje korter maken!" riep Snor en sprong meteen 

bovenop Pieper. "Hier!" 

 

Het werd een vreselijk gevecht. De twee leiders beten en krabden elkaar waar ze maar 

konden. Ze wisten gewoon van geen ophouden. En ook de twee muizenvolken gingen 

elkaar te lijf. Aardkluiten en steentjes, plukken haar en roggekorrels vlogen in het 

rond. En overal piepte, gilde en schreeuwde het! Tot de morgen duurde de strijd. 

Toen pas sleepten zich de twee doodvermoeide muizenlegers terug naar hun holen. 

Zonder rogge, maar overal bedekt met builen, beten en schrammen...hinkend en 

bloedend verdwenen zij onder de grond. 

 

Die dag deed de maaimachine haar werk. En er bleef geen aar meer op de akker staan. 

Toen het avond geworden was en de muizen opnieuw boven de grond kwamen was de 

akker leeg, alleen een stoppelveld was overgebleven! 

Sinds die dag hebben de muizen een spreekwoord: waar twee muizen vechten om een 

akker, daar brengt de boer het koren naar de bakker...! 

 

2. KLASSENGESPREK NAAR AANLEIDING VAN HET 

VERHAAL 
 

Uitleg van nieuwe woorden: 

 

-graan of koren: verzamelnaam voor verschillende soorten graan (daarmee zeg je dus 

niet wat er precies op de akker staat) 

-halm: een stengel van een graanplant (er kunnen meerdere stengels aan één plant 

zitten) 

-stoppel (zie stoppelveld in het verhaal): de korte stukjes die overblijven na de oogst. 

 

Laat de volgende onderwerpen aan bod komen: 

- Weten ze wat ‘rogge’ is, ‘graan’ in het algemeen en een ‘akker’  ?  

- Kennen ze andere graansoorten zoals haver, gerst, tarwe, rijst, maïs ? 

- Weten ze hoe een graanplant eruit ziet ? 

- Wat weten ze van graan in hun voedsel ? 
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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. Zorg dat er van ieder graan én van aardappels 

minstens één product wordt vertegenwoordigd. (zie boodschappenlijstje) 

- leerlingblad 1 'Het gras in je ontbijt'  (blz 18) en het knipblad granen (blz 20) 

één per kind en de zoekkaart granen (blz 19) één per groepje kopieren.  

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

 

Sorteren van granen: 
- Toegestuurd zijn zakjes met graankorrels (u kunt ze mengen en door de kinderen 

laten sorteren.  Zorgt u zelf voor rijst en aardappels. 

- Geef ieder groepje een bord om de granen te sorteren. Gebruik de zoekkaart granen 

en ev. loupes. 

 

Voorbeeld 'boodschappenlijstje' 

Product:   Gemaakt van:  

een pak koekjes  o.a. tarwe 

chips    aardappels 

spaghetti   tarwe 

rijstepap   rijst 

brood   tarwe 

bier    gerst 

havermout   haver 

roggebrood  rogge 
 

Les: Collage maken 
 

- Begin met leerlingblad 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. 
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- Houdt 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 van gerst (bier, 

muesli?) 

 

4. WIJ ETEN ZADEN 
 
Als informatie 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  leerlingblad 2 (blz 21) 

kunnen de kinderen kijken naar: 

-hoe verschillende granen er uit zien 

-wat ze aan plantendelen kunnen onderscheiden  

-waar de zaden te vinden zijn 

 

 

5. UIT ZADEN KOMEN NIEUWE PLANTJES 
 

Om de kinderen te laten zien dat er uit de zaden die we eten ook plantjes kunnen 

groeien, laten we ze het ontkiemen van een zaadje volgen.  

 

Met behulp van leerlingblad 3 (blz 22): “ER ZIT EEN PLANTJE IN EEN 

GRAANKORREL”  kunnen ze daar individueel of in groepjes mee aan de slag gaan. 

 

Let op: dit onderdeel bestaat uit 3 werkbladen voor de kinderen. Het is de bedoeling 

dat ze aan de hand van de plaatjes op het derde blad, kijken wanneer de kiemplantjes 

zover zijn en hoe lang ze daar over hebben gedaan. De plaatjes kunnen worden 

uitgeknipt en ingeplakt.  In het laatste vakje kunnen ze een tekening maken van de 

plant nog een week later. 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. 

 

Benodigdheden: 

Glazen potjes, keukenpapier, watten, tarwekorrels (1 dag laten weken), etiketten. 
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Voorbereiding: 

 verzamel lege jampotjes (één per kind) 

 kopieer de werkbladen van leerlingblad 3 (3 bladzijdes) 

 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 

24) 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. 

 

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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B. De practijkles 
 

HET TUINBEZOEK 
 

De opzet van de les: 

Na het inleidend praatje komen de kinderen in groepjes bij de akkers en voeren daar 

de opdrachten uit onder begeleiding van medewerkers van de natuurtuin en 

meegekomen ouders. 

Ieder groepje krijgt een startopdracht toegewezen. Daarna volgen in willekeurige 

volgorde de volgende opdrachten. 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 staan 

o.a. proeftafeltjes waar verschillende dingen (brood, bier e.d.) worden geproefd. 

Daarna wordt het bijbehorende graan opgezocht en nader bekeken. 

 

Voor Nijmeegse scholen worden de kosten gedragen door het Gemeentelijk 

Declaratiefonds. 

 

DE ORGANISATIE 

 

Achter in deze lesbrief vindt u het werkboekje 'JE WEET NIET WAT JE EET !' voor 

de leerlingen. 

U dient zelf deze opdrachten te kopiëren en mee te brengen. 

In de tuin wordt per groepje  1 set werkbladen ingevuld ! Het is praktisch als vooraf 

aan het tuinbezoek de groepen al samengesteld zijn -max. 6 groepjes . 

Wilt u  a.u.b. op de afgesproken tijd bij de ingang van de tuin aanwezig zijn, zodat de 

voortgang van de lessen niet verstoord wordt.  

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.  Suggesties voor verwerkingsles(sen) 
 

Tijdens het bezoek aan de natuurtuin hebben de kinderen in het werkboekje 'JE WEET 

NIET WAT JE EET' genummerde werkbladen ingevuld. Hieronder volgen de goede 

antwoorden: 

werkblad 1= rogge 

werkblad 2= tarwe 

werkblad 3= gerst 

werkblad 4= haver 

werkblad 5= boekweit 

 

1. COLLAGE’S MAKEN VAN GRANEN 
 

Met de meegebrachte halmen en korrels die de klas heeft meegebracht uit de 

natuurtuin en de ervaringen van het proeven kan een collage worden gemaakt. 

Verdeel de klas in groepjes (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 leerlingblad 4 (blz 25): 

 

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 zichtbaar 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 doorroeren. 

 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/ 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 met de wind alle vliesjes weg te 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 ( 1zakje 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 en langzaam omroerend de rest van het warme water tot je een dikke 

massa krijgt. 

3. Kneedt het deeg grondig ( als het teveel plakt, beetje meel toevoegen) Als het goed 

is word de buitenkant wat glanzend en veert terug als je er met je vinger een deukje 

in maakt. 

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

rijzen. 

5. Druk de bal 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 hier nog in de sesamzaad of maanzaad drukken). 

7. Laat ze nog 60 minuten onder een vochtige doek rijzen. 

8. Laat ze daarna in een oven van 250° C (voorverwarmen) 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). 

- 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 die we op aarde eten zijn rijst, tarwe en 

maïs. Dat noem je granen.  Granen zijn grassen die dikke eetbare zaden 

maken.  

Of je dus ’s morgens boterhammen, pap of cornflakes eet, je hebt altijd 

een gras gegeten! 

 

Wat eet jij ’s morgens?   

 Brood 

 Pap, nl:…………………………… 

 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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LEERLINGBLAD 1     knipblad granen 

 

    
 

 Rogge Tarwe 

Haver 

Gerst 

Boekweit 
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LEERLINGBLAD 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? 

Het valt me op dat: 

 

…………………………………………………………………… 
 

 Wat valt je op aan de aar van haver? 

 

……………………………………………………………………… 
 

Rogge en Gerst hebben lange stijve naalden; die 

noem je kafnaalden.  
 

 Bedenk waar 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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LEERLINGBLAD 3   blz 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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LEERLINGBLAD 3   blz 2 

Hoe groot zijn je 

tarweplantjes? 
 

Kijk iedere dag hoe ver de plantjes zijn.  

Plak hieronder een plaatje (van de volgende bladzijde) zodra het daarop 

lijkt. 
 

 

1. DATUM: …………………………… 

Mijn plantje heeft hier 

        ……… dagen over gedaan. 

 

  2. DATUM: …………………………… 

Mijn plantje heeft hier 

        ……… dagen over gedaan. 
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3 DATUM:……………………………… 

Mijn plantje heeft hier ……… dagen 

over gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Nog een week later. 

DATUM: ……………………………… 

TEKEN ZELF HOE GROOT JE 

PLANTJE  IS: 

 

Hoe groot zijn je tarweplantjes? 
 
Lijkt één van de plaatjes op je kiemplantjes ? 

Knip het dan uit en plak het op! 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PLAATJES:   

 

LEERLINGBLAD 3   blz 3 
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LEERLINGBLAD 4  HET MALEN VAN GRAAN  

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 overblijft. 
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WERKBOEKJE “JE WEET NIET WAT JE EET” 
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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. 

 

 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. 
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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. 

 

 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. 
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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. 
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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. 

 

 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. 
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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. 
 

 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. 
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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. 

 
 


