Informatie voor leerkrachten van groep 1 t/m 4

Leerlingen bedenken zelf het eten
van de toekomst!
Materialen
• Een kleurplaat voor elke leerling.
• Kleurpotloden, stiften of andere materialen om te tekenen of knutselen.
• Digitaal schoolbord (geen vereiste).

Vooraf
Bekijk de instructiefilm van de wetenschapper en zet deze alvast klaar op het digitale
schoolbord.

Inleiding
Vraag de leerlingen of zij weten wat een wetenschapper is. Een wetenschapper is iemand
die heel nieuwsgierig is en graag dingen uitzoekt. Bijvoorbeeld iemand die kijkt of er
plantjes op de maan groeien of iemand die onderzoekt hoeveel apen er in een oerwoud
leven. Op de universiteit in Wageningen zijn veel wetenschappers die onderzoek doen
naar eten. Eén daarvan is Jenneke Heising. Jenneke doet proefjes in een laboratorium
om nieuwe voeding te bedenken. Jenneke heeft jullie hulp nodig bij het ontdekken van
nieuwe voeding. Kunnen jullie haar helpen? Bekijk met de klas het instructiefilmpje.
Stel de volgende vragen aan de leerlingen; Wat zouden jullie doen als jullie wetenschapper
zouden zijn en als jullie proefjes mogen doen in een laboratorium? Wat zouden jullie
maken? Een pizza met aardbeien? Een gouden ijsje met paarse stippen? Of wortels die
kunnen knetteren?

Kern
De leerlingen gaan nu zelf bedenken welk nieuw product zij willen maken.
Hiervoor zijn drie opties:
• 	Ze tekenen hun idee in het witte vlak (het schoolbord) op de kleurplaat en
kleuren de kleurplaat in.
• Ze tekenen hun idee op een blanco vel papier of op het digibord.
• Ze maken iets van klei, zand, karton, .... en u maakt hier een foto van.
Het mag van alles zijn maar je moet het product wel kunnen eten. Hoe lekkerder en
gezonder, hoe beter!

Win een prijs!
Stuur de kleurplaten op en maak kans op een prijs. U kunt de inzendingen
zowel uploaden, mailen als versturen via de post. Uploaden kan via
www.smaaklessen.nl/kinderboekenweek, mailen via smaaklessen@wur.nl
en versturen kan naar:
Steunpunt Smaaklessen
t.a.v. de Kinderboekenweek
Postbus 17
6700 AA Wageningen
U kunt er ook voor kiezen om alleen de
allermooiste inzending van de klas op te
sturen. Inzenden kan tot 30 oktober 2015.
De meest originele, mooie, gezonde en
lekkere inzendingen worden beloond met het boek Bramenjam (groep 1 en 2) of
365 x wetenschap, knutselen en experimenteren (groep 3 en 4). De winnaars worden
10 november 2015 bekend gemaakt op www.smaaklessen.nl/kinderboekenweek.

