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1.  Maïsveld  Ik ben een grote, hoge plant. Ik heb langwerpige bladeren 

die eindigen op een scherpe punt.  

Ik word altijd in rijen gezaaid. Als je tussen mij en mijn 

vrienden loopt, kan je je erg snijden aan onze bladeren. 

Die zijn immers erg scherp.  

Elk jaar worden wij geoogst in oktober. Wij zijn heel 

populair omwille van onze gele, langwerpige vruchten. Elke 

vrucht heeft wel 100 kleine, gele korreltjes. Die worden 

vooral gebruikt om er de kippen, varkens en koeien mee te 

voederen.  

2.  Rijstveld  Ik ben een plant met groene, langwerpige, smalle 

bladeren. Ik lijk een beetje op hoog gras. Ik groei heel 

dicht tegen mijn vriendjes aan, zo dicht dat je niet meer 

tussen ons kan lopen. We hebben heel veel water nodig en 

daarom staan we in het water. Als ik rijp ben, heb ik kleine 

korreltjes tussen mijn bladeren, net als graan. Na de oogst 

kan je deze korreltjes koken en opeten.  

3.  Aardappelveld  Ik ben een plant met mooie groene bladeren. Ik lijk net op 

een klein struikje. De boer plant ons in rechte rijen naast 

elkaar - 'poten' heet dat. Aan mijn wortels groeien mooie 

ronde knollen. Als ik groter word, gooit de boer aarde 

rond mijn stengels. Dat doet hij omdat de knollen altijd 

bedekt moeten blijven. Als de knollen groot genoeg zijn, 

word ik geoogst. Van mijn knollen kan je lekkere puree 

maken.  

4.  Tarweveld  Ik ben een smal groen plantje als ik nog klein ben. Als ik 

groot ben, kom ik tot het middel van een volwassene en 

word ik goudbruin. Ik lijk een beetje op gras. Als ik groot 

ben, heb ik kleine korreltjes tussen mijn bladeren. Die 

worden in augustus geoogst. Van deze korreltjes wordt 

bloem gemaakt. Van bloem kan je allerlei lekkers maken 

zoals brood, pistolets, sandwichen, koekjes, ...  

5.  Wijngaard  Ik ben een klimplant. Dat wil zeggen dat ik een muur of 

een stok nodig heb om tegen op te groeien. Mijn blad lijkt 

een beetje op een hand. De boer plant mij en mijn 

vrienden in lange rijen. Mijn vruchten zijn paars of wit. Aan 

één vrucht hangen wel 30 kleine, ronde, zoete vruchten. 

Die kan je gewoon zo opeten maar je kan er ook sap of 

wijn van maken.  

6.  Slaveld  Ik ben een klein, groen plantje. Ik lijk net op een roos, maar 

dan groter en zonder stengel. Ik groei laag bij de grond. Ze 

zaaien mij in rijen dicht bij elkaar. Je kan mij heel de zomer 

lang eten. Mijn blaadjes zijn heel gezond.  
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7.  Zee  Ik besta uit enorm veel water. Het water is zout en 

meestal erg koud. In dat water leven miljoenen dieren en 

planten.  

8.  Bloemkoolveld  Ik ben een plant die veel in België voorkomt. Mijn 

bladeren zijn groot en zitten rond een witte bol gebogen. 

Deze bol wordt groot en dik. Ik word in rijen naast mijn 

vriendjes geplant. Als de witte bol zo groot is als een 

hoofd, word ik geoogst. Wist je trouwens dat als je mijn 

witte bol laat groeien, er prachtige witte bloemen uit 

tevoorschijn komen?  

9.  Wortelveld  Ik ben een groene plant met bladeren die lijken op die 

van peterselie. Het zijn niet mijn bladeren die eetbaar zijn, 

maar wel mijn wortel. De boer zaait mij samen met mijn 

vrienden op rijen. Mijn wortel is lang, oranje en 

peenvormig. Al zeg ik het zelf, mijn wortel is erg lekker!  

10.  Boontjesveld  Ik ben een groene plant met grote bladeren die eindigen 

op een punt. Soms ben ik een klimplant. Dan heb ik een 

muur of stokken nodig om tegen te groeien. Soms ben ik 

een struik. Als ik groter word, krijg ik langwerpige, groene 

vruchten. Die worden geplukt en klaargemaakt om te 

eten.  

11.  Paddenstoelenveld  Ik ben geen plant maar een paddenstoel. Ik word 

gekweekt in lange bakken met aarde. Ik groei net als alle 

andere paddestoelen in een donkere en vochtige ruimte.  

Ik ben klein en wit en erg lekker. (Kijk op 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/  

clip/20060913_championskwe. Daar zie je hoe je zelf met 

je klas champignons kan kweken.)  

12.  Koe  Ik ben een dier. Ik ben groot en stevig. Om zo groot te 

worden eet ik heel veel gras. Ik sta het liefst samen met 

mijn vriendjes in de wei. In de winter sta ik in de stal. Ik 

word twee keer per dag gemolken. Ik geef wel 25 liter 

melk per dag.  

13.  Kip  Ik ben een dier. Ik ben een vogel en heb dus ook veren. Ik 

ben wel altijd op zoek naar eten. Dus loop ik wat rond en 

pik met mijn bek wormen uit de grond. Ik eet ook heel 

graag graan, zoals tarwe en maïs. Mensen houden mij om 

mijn eieren of om mijn vlees.  

14.  Varken  Ik ben een dier. Ik ben groot, maar niet zo groot als een 

koe. Ik ben een goede eter. Ik eet graag gras en graan, 

maar je mag mij altijd je etensresten brengen. Ik ben wat 

ze noemen een alleseter. Mensen houden mij vooral om 

mijn vlees. Misschien heb jij al eens koteletjes gegeten?  

 
 



Wereldlesidee // Het mysterie van ons bord // Voeding // 1e graad 

Raadsels 

 
 
 

15.  Koe  Ik ben een dier. Ik ben groot en stevig. Om zo groot te 

worden eet ik heel veel gras. Ik sta het liefst samen met 

mijn vriendjes in de wei. In de winter sta ik in de stal. Ik 

word twee keer per dag gemolken. Ik geef wel 25 liter 

melk per dag. Van die melk maken ze allerlei lekkere 

dingen.  

16.  Koe  Ik ben een dier. Ik ben groot en stevig. Om zo groot te 

worden eet ik heel veel gras. Ik sta het liefst samen met 

mijn vriendjes in de wei. In de winter sta ik in de stal. Om 

mij goed te doen groeien, geeft de boer mij behalve gras 

ook allerlei soorten graan. De boer houdt mij om mijn 

melk maar ook om mijn vlees.  

17.  Palmbomenplantag

e  

Ik lijk op een boom maar ik ben geen boom. Ik ben wel zo 

groot als een boom en heb ook een stam. Mijn stam is 

geschubd. Mijn bladeren staan helemaal bovenaan in mijn 

kruin. Ze zijn langwerpig en erg puntig. De buitenkant van 

mijn vrucht is bruin, zo groot als een hoofd en harig. 

Vanbinnen is mijn vrucht wit. Er zit ook lekker vocht in 

mijn vrucht. Dat kan je drinken. Ook mijn vrucht vinden 

mensen erg lekker.  

18.  Bananenplantage  Ik ben een grote plant. Ik ben wel 3 meter hoog en heb 

hele grote, langwerpige bladeren. Die zijn even groot als 

een volwassen mens! Ik heb gele, langwerpige vruchten 

die in grote trossen aan mijn takken hangen.  

19.  Frambozenplantag

e  

Ik ben een struik. De boer plant mij meestal samen met 

mijn vriendjes in rijen naast elkaar. Ik heb kleine bladeren 

die lijken op de vorm van een hand. Mijn vruchten zijn 

roos en lekker zoet en sappig.  

20.  Sinaasappelboom  Ik ben een boom die van het zonnetje houdt. In België zul 

je mij dus niet zien. Ik heb een dunne stam. Mijn bladeren 

hebben de vorm van eieren, maar eindigen op een punt. 

Mijn vruchten zijn rond. Jullie kennen mijn vruchten als 

oranje, rond fruit.  

21.  Mangoboom  Ik ben een hele grote boom, zelfs groter dan een huis. Ik 

heb heel veel bladeren. Mijn vruchten zie je niet zo goed 

hangen en hebben een rood-groene kleur.  

22.  Appelgaard  Ik ben een boom. In België zie je mij heel veel. Ik ben 

immers een typische boom van België.  

Ik ben niet groot, maar sommige vrienden van mij zijn wel 

groot en sterk. Mijn kleine vrienden en ik staan altijd in 

lange, rechte rijen naast elkaar. Mensen eten onze 

vruchten erg graag. Vanaf september kan je mijn vruchten 

komen plukken. Mijn vruchten zijn rond en sappig. Van 

mijn vruchten kan je ook sap en moes maken.  
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23.  Paprikaserre  Ik ben een plant en groei samen met mijn vriendjes in een 

serre. Mijn blad is ei-vormig en groot. Als ik jong ben, heb 

ik een stok nodig om me recht te laten groeien. Als ik 

klein ben, is mijn vrucht groen. Tijdens het rijpen 

verandert de kleur naar rood, geel, oranje. Soms blijft mijn 

vrucht ook groen.  

24.  Tomatenserre  Ik ben een plant. Mijn blad heeft een rand met tandjes. Ik 

heb een dunne stengel met ronde, dikke vruchten. Omdat 

mijn stengel zo dun is en mijn vruchten zo zwaar, bindt de 

boer mijn stengel aan een stokje. Zo steun ik op het 

stokje. Ik houd van warmte. Daarom groei ik best in 

zonnige landen. In België zet de boer mij in een glazen 

huis. Het glas laat het zonlicht binnen zodat mijn vruchten 

rijp kunnen worden. Als ze rijp zijn, zijn mijn vruchten 

rood. Mensen eten ze graag samen met sla.  


