
Weer graad 2 

 

Over lege winkelrekken en andere weerberichten 
 

Lesvoorbereiding 

Bij ‘lesmateriaal’ op de site vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: 

 

Print de foto's winkelrekken 1 keer uit of toon ze op het smartboard.  

Print de voedselkaarten en de stoorkaarten zoveel keer uit als je groepjes van 4 of 6 kan 

maken (zie speluitleg onder) en knip ze uit.  

Print en knip de verkoperskaarten, je moet aan elke leerling 1 kaart kunnen geven.  

Print bladsteenschaar en de legende zoveel keer uit als er groepjes van 4 of 6 zijn.  

Zorg voor evenveel dobbelstenen als er groepjes van 4 of 6 zijn.  

Print het ganzenbord uit voor elk groepje. 

 

Verwondering 

Toon de foto's winkelrekken aan de leerlingen en bespreek:  

 -Wat zie je?  

 -Heb je dit al ooit in het echt gezien? Zo ja, waar?  

 -Kan dit echt gebeuren? Waarom wel/niet?  

 -Als het gebeurt, wat zou er de oorzaak van kunnen zijn?  

We gaan samen onderzoeken of dit mogelijk is en hoe zoiets zou kunnen gebeuren.  

 

Kennis 

STAP 1: Bordspel  

Spelopzet:  

Elke speler is een verkoper en verkoopt een bepaalde groente of fruit. De bedoeling is dat je 

de groenten of fruit die je niet verkoopt zo snel mogelijk kwijt raakt en zoveel mogelijk je 

eigen verkoopsproduct verzamelt.  

 

Spelvoorbereiding:  

  

Maak groepen van 4 of 6 (een even aantal). Elke groep krijgt een ganzenbord, een legende, 

bladsteenschaar en een dobbelsteen. Elke speler kiest zelf een pion: een slijper, gom, ... en 

zet zijn pion aan de start.  

 

Uitleg kaarten:  

Verkoperskaart: zegt welke groente of fruit jij verkoopt in je winkel.  

 



Geef elke speler in de groep een verkoperskaart. Geef geen twee dezelfde verkoperskaarten 

binnen een zelfde groep. Deze verkoperskaart is strikt geheim. Als je weet welk jouw 

verkoopsproduct is, ga je op je verkoperskaart zitten.  

 

Voedselkaarten: geven weer welke groente of fruit je kan aankopen om zelf te verkopen in je 

winkel.  

 

Geef elke speler 6 willekeurige voedselkaarten. Ook deze kaarten zijn persoonlijk en mogen 

niet gezien worden door de anderen.  

 

De groenten of fruit van de verkoperskaarten die niet uitgedeeld werden, worden uit de 

voedselkaarten gehaald. Deze doen dus niet mee in het spel. Als je dus met 4 speelt, doen 

er slechts 4 soorten fruit of groente mee.  

 

Doe de overige voedselkaarten in een zak (geen doorzichtige).  

 

Stoorkaarten:  geven het weerbericht in een bepaald land of werelddeel weer en de 

gevolgen voor de oogst van bepaalde groenten of fruit.  

 

Leg het stapeltje stoorkaarten omgekeerd in het midden van elke groep. 

 

Speluitleg:  

  

Wie is er het laatste jarig in een jaar? Die speler mag beginnen. 

Alle spelers gooien om beurten met de dobbelsteen en verzetten hun pion.  

Wat gebeurt er als je op een vakje met een symbool komt?  

 

Neem een stoorkaart van het stapeltje en lees deze luidop voor. Kijk naar de 

voedselkaarten in je hand. Heb je een groente of fruit waarvan de oogst mislukt is, stop je 

deze in de zak. In de plaats neem je evenveel voedselkaarten terug uit de zak. Elke speler 

doet dit. De gelezen stoorkaart leg je terug onderaan het stapeltje stoorkaarten.  

 

 

Schuif allemaal één slechte voedselkaart naar degene die links van je zit.  

 

Stop allemaal één slechte voedselkaart in de zak en neem een andere in de plaats.  

 



 De leerkracht laat op geregelde tijdstippen een geluidssignaal horen. Dit is het teken 

dat elke verkoper zijn eigen groente of fruit in veiligheid mag brengen door er op te gaan 

zitten. Vervolgens speel je per 2 'Blad-steen-schaar'. De speluitleg voor dit spel is te vinden 

op bladsteenschaar. De winnaar van elk duo mag een slechte kaart in de zak stoppen en een 

andere in de plaats nemen. Als dit een kaart is van je eigen verkoopsproduct mag je deze 

ook nog in veiligheid brengen.  

 

De voedselkaarten waar je op zit, kunnen niet meer vernield worden door de stoorkaarten.  

Als er iemand op ‘Einde’ komt, is het spel afgelopen en worden de voedselkaarten geteld 

waar je op zit. Diegene die op het einde van het spel de meeste voedselkaarten van zijn 

eigen verkoopsproduct in veiligheid heeft kunnen brengen, is gewonnen. 

 

Wie klaar is met het bordspel, zoekt in zijn wereldatlas de landen en werelddelen die 

getroffen werden door slecht weer.  

 

STAP 2: Bespreking bordspel  

Bespreek:  

 - Welke groenten werden verkocht in het spel?  

 - Wat zorgde ervoor dat je soms je groenten/fruit kwijt was?  

 - Waar was dat slechte weer?  

 

Duid alle landen en werelddelen die aan bod kwamen aan op de wereldkaart of wereldbol *. 

(Prik eventueel de prenten van de voedselkaarten op de wereldkaart)  

Bespreek de herkomst van ons voedsel:  

 -Groeien bananen, kiwi's, tomaten, ... bij ons? Zo niet: vanwaar halen we ze? Zo ja: 

 groeien ze het hele jaar door?  

 -Hoe komen die groenten en dat fruit uit andere landen tot bij ons?  

 -Eigenlijk is het niet goed om voedsel uit andere landen te gaan halen. Kan je hier 

 een reden voor bedenken?  

 -In heel de wereld spreken mensen over een groot milieuprobleem dat te maken 

 heeft met het transport van voedsel. Over welk probleem gaat het hier?  

 -Gelukkig kunnen we aan dat milieuprobleem ook veel doen. Een van de dingen die 

 we kunnen doen, heeft te maken met onze voeding. Wat kan dat zijn?  

Leid de leerlingen naar een definiëring van seizoensgroenten.  

 

STAP 3: De beginvraag  

Bespreek de beginvraag:  

 - Kan het ons overkomen dat de winkelrekken leeg zijn? Waarom wel/niet?  



 - Het nieuws gaat regelmatig over klimaatverandering. Waarom denk je dat 

 klimaatverandering zo'n belangrijk onderwerp is? Wat kunnen de gevolgen zijn van 

 klimaatverandering?  

 - Zijn wij afhankelijk van het weer? Waarom wel/niet?  

 

Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 



 
 

Hoofdvraag:  

Is het weer er altijd al geweest?  
 

Subvragen: 

Wat is het weer?  

Betekent het weer voor iedereen hetzelfde?  

Zal het weer er altijd zijn?  

Mag het weer zomaar veranderen?  

Mag het weer verdwijnen door vb. een superkracht?  

Wat is goed weer?  

Wat is slecht weer?  

Is het weer schuldig als de oogst mislukt? 

   

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. Interessante informatie 

over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

 

 

weer 

niet zijn zijn 

hetzelfde verschillend 

verandering onverander

d 

nodig  onnodig 



Actie 

Niet alle groenten en fruit groeien overal. Groenten en fruit groeien in bepaalde streken 

omdat het klimaat er gunstig is voor deze planten. Het is goed om te weten welke groenten 

en fruit waar groeien en waarom. De leerlingen gaan daarom op zoek naar hun 

lievelingsgroenten en -fruit:  

 

Stap 1:  

Elke leerling kiest 1 groente en 1 fruitstuk waarvan ze thuis gaan onderzoeken:  

 Waar groeit het?  

 Waarom groeit het daar en niet elders? (Welk klimaat heeft het nodig?)  

 In welk seizoen groeit het?  

Ze zoeken telkens een foto of prent van de gekozen groente en fruit.  

 

Stap 2:  

 Elke leerling stelt zijn groente en fruit voor aan de rest van de klas. De foto of prent 

met de antwoorden op de richtvragen worden telkens op 1 grote klascollage verzameld.  

 

Tips:  

De leerlingen volgen een jaar lang het weer en de gang van zaken in de moestuin. Hiervoor zoeken 

ze een moestuin op school, thuis of in de buurt. Indien geen moestuin voorhanden is, kunnen de 

leerlingen ook hun groente of fruit volgen op de seizoenskalender.  

Geregeld brengen ze verslag uit of de groenten en fruit het goed doen, en waarom wel/niet.  

Je kan met de leerlingen ter aanvulling een seizoenskalender maken.  

Werkwijze:  

 Bekijk het voorbeeld seizoenskalender.  

 Kopieer voor elke leerling de cirkel seizoenskalender 2 keer uit.  

 Print de seizoenskalenders van 

www.fermweb.be/Recepten/Groentenkalender/tabid/136/Default.aspx (groenten) en 

www.fermweb.be/Recepten/Fruitkalender/tabid/137/Default.aspx (fruit) uit. Elke leerling kiest zelf 5-

10 groenten of fruit per seizoen.  

 De leerlingen knippen beide cirkels uit.  

 De leerlingen schrijven in elk deel de maanden van het seizoen. Daaronder tekenen ze de 

groenten/fruit die ze gekozen hebben.  

 Plak indien gewenst de cirkel op een stuk karton ter versteviging.  

 De leerlingen knippen 1 deel weg uit de andere cirkel en versieren de cirkel naar keuze. 

 Tenslotte bevestigen ze de cirkel op de andere cirkel waarop de groenten/fruit staan 

getekend met een splitpen.  

 

Reflectie 

Maak met de leerlingen een dagkalender waarop ze kunnen aanduiden hoe ze zich voelden 

tijdens de dag. Bespreek de kalenders op het einde van de dag.  


