
Voeding graad 1 

 

Het mysterie van ons bord 
 

Lesvoorbereiding 

 

Print Simon de kleine detective uit. 

Verzend de mail naar je eigen mailadres en laat deze dan op het smartboard zien (zonder de 

afzender te laten zien)  

Print en knip de foto’s van de fotoreeks veld, boom of struik en dier en fotoreeks 

voedingsmiddelen 1 maal uit. 

Print de raadsels 1 maal uit. 

Print het werkblad uit voor elke leerling. 

Voorzie een wereldkaart of een wereldbol. 

 

Verwondering 

Vanwaar komt toch al dat voedsel, vraagt Simon uit Brazilië zich af, wanneer hij in de 

supermarkt rondloopt. Zijn moeder heeft het te druk om op die vraag in te gaan. Dus vraagt 

Simon het aan onze klas. 

Daarom zetten we onze speurneus op en gaan we op zoek naar de herkomst van ons 

voedsel: plant, dier, boom en struik. We leren in deze les welk deel van ons gevulde bord bij 

welke categorie hoort. En we gaan ook zelf aan de slag: de klas wordt zo ... een kleine 

moestuin. 

 

Kennis 

Op zoek naar de oorsprong van ons voedsel 

 

STAP 1 

Teken op het bord drie kolommen: veld, boom of struik en dier. Elke kolom verwijst naar een 

categorie vanwaar het voedsel komt. 

veld 

boom of struik 

dier 

Verdeel de foto's van de fotoreeks voedingsmiddelen over de leerlingen. Elke leerling krijgt 

minstens 1 foto. 

De leerlingen hangen individueel het voedingsmiddel in de kolom en verantwoorden telkens 

hun keuze. 

Bespreek iedere keer. De verantwoording is even belangrijk als het antwoord op zich. 



De foto’s hangen nu in de juiste kolommen. 

 

STAP 2 

Verdeel nu de foto's van de fotoreeks veld, boom of struik en dier. 

Lees telkens één van de raadsels voor. Elk raadsel verwijst naar een veld, boom of struik of 

dier dat één van de leerlingen voor zich heeft liggen. De leerling die het antwoord op jouw 

beschrijving heeft, hangt het bij het juiste voedingsmiddel in de juiste kolom en benoemt het 

voedingsmiddel en veld, boom of struik en dier. 

Alle leerlingen hebben nu hun kaartje opgehangen op het bord. Bespreek de herkomst van 

de voedingsmiddelen vanuit de ervaringen van de leerlingen: 

 

Wat vind je lekker? 

Welke van de velden, bomen/struiken of dieren heb je al gezien? 

Waar heb je dit veld, boom/struik of dier al gezien? 

Weet je wat we ervan eten als je zo'n veld, boom/struik of dier ziet? Hoe zie je dat? 

Heb je ooit al een bananenplant gezien? Waar? 

Zijn er nog velden, bomen of dieren die je in een ander land gezien hebt? 

Waarom komen die in België niet voor? (klimaat) 

 

Hoe komen de voedingsmiddelen die we eten van die velden, bomen/struiken en dieren in 

het buitenland tot bij ons? 

  Laat de leerlingen eventueel over hun ervaringen in de moestuin, op het veld of met dieren 

vertellen. 

 

Zoek de fout 

  Haal alle foto’s van het bord. 

  Maak verzamelingen van 4 foto’s met telkens één foto die er niet bij hoort. 

 

Reeks 1: drie foto’s van voedingsmiddelen die afkomstig zijn van velden en één die afkomstig 

is van een boom. 

 

Reeks 2: drie foto’s van voedingsmiddelen die afkomstig zijn van een dier en één die 

afkomstig is van het veld. 

 

Reeks 3: drie foto’s van voedingsmiddelen die afkomstig zijn van een boom en één die 

afkomstig is van het veld. 

 

Reeks 4: drie foto’s van voedingsmiddelen die afkomstig zijn van een veld en één die 

afkomstig is van een boom. 

 

  De leerlingen kijken samen naar de verschillende verzamelingen en argumenteren welke 

foto er niet bij hoort en waarom. 



Werkblad 

  Geef elke leerling een werkblad. 

  De leerlingen verbinden de voedingsmiddelen met het juiste veld, boom of struik en dier. 

  Verbeter het werkblad klassikaal. 

Terugmailen naar Simon 

  Bespreek met de leerlingen: 

 

Waar komen de voedselmiddelen vandaan? 

 

Kunnen we Simon antwoorden? Wat schrijven we? 

 Stuur samen met de klas een mail terug naar Simon.  

 

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. 

 

Gemeenschappelijke beleving:  

Teken een vrolijke en trieste bloem op bord. Vraag de leerlingen wat ze zien. 



 
Hoofdvraag:  

Kunnen planten voelen? 
 

Subvragen: 

Wat is voelen? 

Leven planten?  

Mag de mens levende planten opeten? 

Mag de mens zoveel planten plukken als de mens wil? 

Kan een plant verliefd zijn? 

 

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.  

 

 

 

gewassen 

leven gevoelens 

pijn plezier 

verzorgen niet aantrekken 

respect nemen wat je wil 



Actie 

  Het is leuk om met de klas groenten of fruit te telen in bakken in de klas of indien mogelijk 

op het schoolterrein. Je kan ook bloemen zaaien in de lente of bloemknollen planten in het 

najaar. 

  Bespreek met de leerlingen en beslis democratisch wat er in de bakken in de klas of in het 

schooltuintje komt. 

  De leerlingen kunnen thuis opzoekwerk doen over de plant(en): 

 

Wanneer zaaien/planten? 

Wanneer oogsten? 

Hoe groot wordt de plant? 

Hoeveel zon en water heeft het nodig? 

Hoe ziet een volwassen plant er uit? 

Hoe zien de vruchten er uit? 

 

  Verzamel alle informatie van de leerlingen en overloop alles. 

  Vraag of er leerlingen van thuis zaaigoed of plantgoed kunnen meebrengen. Vaak is dit het 

geval. Dat bespaart je moeite en geld. 

  De leerlingen maken een bordje waarop weetjes over de groente, boom of struik staan. 

Enkele ideeën voor het bordje: 

 

Werk met icoontjes voor wanneer zaaien/planten, wanneer oogsten, ... Deze vind je 

gemakkelijk op google-afbeeldingen. 

 

De leerlingen illustreren de informatie over de plant met verf of foto's uit tijdschriften. 

  De leerlingen plaatsen hun bordjes. 

  Info over tuinieren: http://eigenwijzetuin.be 

 

Reflectie 

De leerlingen maken een tekening over de les en vertellen erover. 

 

 

http://eigenwijzetuin.be/

