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Voorwoord
Beste leerkracht,
Eindelijk is het dan zover! Mijn geesteskindje is een feit: het programma Smaaklessen gaat van start.
Ik juich. Meer dan dat. Na vele jaren ontwikkelen, maar vooral mensen overtuigen van het nut van nieuwe voedingslessen
op basisscholen, kunnen we u, namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met trots hét lespakket
over voeding en voedsel aanbieden.
Smaaklessen is er, maar zonder uw inzet wordt het geen succes! Hopelijk wilt u er voor gaan deze lessen in uw lesprogramma te integreren. Liefst wekelijks, want kennis over voeding is onontbeerlijk. Het zou geweldig zijn wanneer kookmoeders of -vaders, overblijfkrachten of anderen kunnen assisteren in de klas. Ook hoop ik van harte dat u kennis over
en vooral beleving van eten integreert in uw lessen aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en taal. Bij het bespreken van
de Nederlandse provincies is het natuurlijk geweldig ook te vertellen welke gerechten traditioneel uit die bepaalde streek
komen. Bij biologie kunt u, na de uitleg van het bestaan van vis, met de kinderen ook bespreken welke vis eetbaar is en hoe
deze klaargemaakt kan worden. Zo kan ik nog wel doorgaan, maar ik kan het beter aan u overlaten. U bent de specialist.
Mensen weten te weinig over hun voedsel en voeding. Hierdoor ontstaan ongezonde eet- en beweegpatronen. We hebben niet de illusie dat Smaaklessen er voor zal zorgen dat er in de toekomst nooit meer overgewicht of diabetes ontstaat.
Maar... als je iets niet weet of nooit ervaart, dan krijg je er ook geen interesse in en kun je er ook niet goed over nadenken of een goede keuze maken.
We krijgen vaak de vraag: ‘Waarom juist op basisscholen, want die hebben al zo’n druk lesprogramma?’ Rekenen, aardrijkskunde, biologie en Nederlands zijn allemaal heel belangrijk, maar kennis over de eerste levensbehoefte eten is net
zo noodzakelijk. Om aan het verkeer deel te nemen zul je verkeersregels moeten kennen. Dat geldt voor eten dus ook.
Voor een gedegen Smaakopvoeding en om zekerheid te hebben dat elke leerling die kennis en ervaring overgedragen
krijgt, zal vanaf groep 1 structureel op de basisschool begonnen moeten worden. De intentie van Smaaklessen is niet
een belerend vingertje in de lucht te steken, maar om spelenderwijs en op een proefondervindelijke manier kinderen een
breder beeld over eten te laten krijgen. Allerlei soorten eten zullen daardoor hopelijk een leuke, uitdagende en interessante uitstraling hebben. Op www.smaaklessen.nl staan de allerlaatste nieuwtjes, suggesties voor projecten, mogelijke
excursies en nog veel meer smaakzaken waar u hopelijk wat mee kunt.
Bij deze wil ik u namens het gehele Smaaklessenteam alvast bedanken voor uw inzet.
We wensen u met uw leerlingen smakelijke lessen toe.
Tot Culi, tot Smaak

Pagina 4 Smaaklessen

Inleiding
Waarom Smaaklessen?
Jong aanleren van gezond eet- en beweeggedrag en goede consumentenvaardigheden is essentieel voor het verankeren
van duurzame goede eetgewoonten. Om te zorgen dat de explosieve groei van kinderen met overgewicht niet verder
doorzet is het van belang kinderen al van jongs af aan liefde en interesse voor voedsel bij te brengen. Dit is natuurlijk
allereerst een verantwoordelijkheid voor de ouders. Maar het basisonderwijs is bij uitstek een geschikte setting om 4-12
jarige kinderen te bereiken. Waar beter dan op school kun je een gezonde eet- en beweegomgeving creëren en vooral
een veilige educatieve omgeving bieden waarin een kind geprikkeld wordt om praktisch met voedsel bezig te gaan,
de wereld achter zijn eten te verkennen en een gezond eet- en beweeggedrag te oefenen. De verbreding naar natuur
onderwijs, wereldoriëntatie, taal en ander projectonderwijs zorgt ervoor dat het onderwerp verankerd kan worden in de
dagelijkse praktijk van de school.
Wat is Smaaklessen?
Het programma Smaaklessen wil kinderen laten ervaren hoe leuk het is om praktisch met eten bezig te zijn. Door het
proeven, ruiken, voelen en zien van voedsel verkennen kinderen de wereld achter hun eten. Het lesmateriaal van het
programma Smaaklessen bestaat uit leskaternen, kopieerbladen en voor bovenbouw kinderen een werkboekje. De leskaternen zijn ontwikkeld per twee jaargroepen en bevatten ongeveer 10 lessen per katern. Het lesmateriaal zit in een
Smaakkist waarin allerlei materialen voor proefjes zitten. Leerkrachten kunnen flexibel met het materiaal aan de slag gaan.
Ze kunnen bijvoorbeeld 1x per twee jaar een geïntegreerd project rond smaak en eten uitvoeren. Maar de lessen kunnen
ook elke week gegeven worden. Ouders, (kook)moeders, -vaders en ander ondersteunend onderwijspersoneel kunnen
helpen bij de praktische ondersteuning.
Smaaklessen heeft een brede insteek. De lijn ‘hoe ervaar ik mijn eten’ wordt doorgetrokken naar ‘waar komt mijn eten
vandaan’, ‘wat is er mee gebeurd’ en ‘hoe kan ik goed en duurzaam kiezen’. Het programma baseert zich op de door
lopende leerlijnen voor verantwoord voedingsgedrag van de SLO, de kerndoelen en competenties, coöperatieve werk
vormen uit het Nieuwe Leren en de gedragsdeterminanten van eet- en smaakgedrag en de eigen leefwereld van het
kind. Het is een basisprogramma, waar verdiepingsprojecten rond eten en bewegen, rond SchoolGruiten, rond voedsel
herkomst of kookcursussen aangekoppeld kunnen worden.
Voor wie?
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. Er
zijn leskaternen voor groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de
leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. De meer praktische opdrachten rond overblijven en koken kunnen ook door
overblijfkrachten of (kook)vaders en -moeders worden opgevangen.
Doelstellingen en opbouw van het programma Smaaklessen
Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel. Hiermee raken ze hopelijk
meer geïnteresseerd in waar hun voedsel vandaan komt en naar het verhaal achter het product, eetcultuur, ambachtelijkheid en tradities. Smaaklessen wil kinderen tevens bewust maken van de invloed die hun eigen voedselkeus heeft op hun
eigen gezondheid en duurzame voedselkeus.
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Inleiding
Smaaklessen:

welke kleur en vorm heeft het, hoe voelt het, hoe ruikt

- is zinnenprikkelend

het, vind ik het lekker of niet?

- leert kinderen genieten van eten

2) Gezondheid. In het katern voor groep 3-4 wordt

- wekt nieuwsgierigheid bij kinderen om dingen te

met de kinderen gepraat over waarom je moet eten

ontdekken rond voedsel

en waarom je moet ontbijten.

- laat kinderen ervaren welke soorten en varianten

3) Voedselkwaliteit. In het katern voor groep 3-4 wordt

voedsel er zijn

met de kinderen gepraat over waar voedsel vandaan

- maakt kinderen bewust van smaken en wat er op

komt, hoe het groeit en waar je het koopt.

van invloed is
- traint de smaakzin van kinderen

De opbouw van Smaaklessen voor de verschillende

- confronteert kinderen met herkomst, teelt,

groepen is cyclisch. In de lessen voor groep 1-2 worden

verwerking/productie van voedsel

eenvoudige opdrachten rond proeven, ruiken en sorteren

- maakt kinderen bewust van invloeden van de eigen
voedselkeus

gegeven. De focus ligt op pauzehappen en dranken en
op het klaarmaken van een schoolontbijt. Bij groep 3-

- leert kinderen iets over gezondheidsaspecten
van voedsel

4 worden de opdrachten uitgebreid en komt de focus
meer te liggen op ontbijt en traktaties. Bij groep 5-6

- geeft aanzetten tot consumentenaspecten zoals
kopen en bewaren van voedsel

wordt de didactische lijn verdiept en wordt de focus
verlegd naar overblijven en lunch. Bij groep 7-8 wordt

- geeft kinderen plezier in het bereiden van voedsel

naschools eten en het avondeten meer centraal gesteld.
Ook wordt daar zelfwerkzaamheid in de vorm van

De didactische lijn die binnen Smaaklessen wordt

groepsopdrachten meer benadrukt

gebruikt betreft:
1. alle ervaringsgerichte thema’s zoals het proeven,
voelen, ruiken, zien en horen van voedsel
2. wat eet ik op school en thuis en hoe ga ik daar

Overzicht doelstellingen voor groep 3-4
Les 1: Dat smaakt!
(Ontdekken, proeven)
De kinderen:

mee om?
3. producten die hier uit voortvloeien centraal stellen:

•

leren hoe je goed moet proeven

basisproducten zoals brood, groenten en fruit,

•

herkennen de hoofdsmaken zoet, zout, zuur en bitter

melkproducten, kaas, vlees, vis of vervangers, vetten

•

leren de tong als smaakzintuig kennen

en oliën en extra’s voor tussendoor.

Les 2: Dat eet ik graag

4. waar komt voedsel vandaan, hoe wordt het

(Ontdekken, vergelijken, verwonderen)

geproduceerd en wat vind ik er van?
5. waar koop je het, waar let je op (consumenten
vaardigheden) en wat betekent dat voor mij?
6. wat betekent eten en vooral mijn voedselkeus voor

De kinderen:
•
•

denken na over hoe, wanneer en met wie ze ontbijten
vergelijken hun ontbijtgewoontes met die van hun
klasgenoten

mijn gezondheid?
7. koken en bereiden van voedsel: wat kan ik en wat wil

•

ontdekken het belang van niet meer dan zeven eetmomenten per dag

ik leren?

Het Smaaklessenprogramma is opgebouwd
rond 3 pijlers:

Les 3: Pauzehappen en dranken

1) Smaak wordt gebruikt als de culinaire ingang en

De kinderen:

teaser voor de meeste lessen. In het katern voor

(Nadenken, ontdekken, proeven)
•

groep 3-4 leren de kinderen de verschillende hoofd-

ontdekken het verschil tussen eten om te groeien
en om te snoepen

smaken en proeven ze nieuwe producten. Kinderen

•

leren wat een goed pauzehapje is

stellen zich vragen als: hoe ziet het product er uit,

•

vergelijken pauzehapjes en drankjes
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Inleiding
Les 4: Dit eten ken ik nog niet

Les 9: Waar komt dat vandaan?

(Proeven en verwonderen)

(Nadenken, ontdekken, verwonderen)

De kinderen:

De kinderen:

•

ontdekken nieuwe soorten fruit en groente

•

vergelijken de smaken van verschillende soorten

•

•

fruit en groente

weten waar welke voedingmiddelen vandaan komen
bekijken planten in hun natuurlijke omgeving in de
schooltuin

Les 5: Mag ik trakteren?

Les 10: Samen aan het ontbijt

(Ontdekken, koken, genieten)

(Doen, ervaren en proeven)

De kinderen:

De kinderen:

•

kunnen verschillende traktaties linken aan

•

gaan aan de slag met recepten

verschillende feesten

•

werken in groepjes om te koken

•

vergelijken elkaars lievelingstraktaties

•

maken een gezellig ontbijt

•

proeven diverse soorten traktaties

•

ervaren dat eten ook genieten is

•

maken zelf een traktatie

Materialen
1. Lerarenhandleiding: hierin staan de lesactiviteiten
beschreven, met doelstellingen, tijdsduur, benodigde

Les 6: Hoe smaakt die kleur?

materialen en lesverloop. Bij bespreking van lesactivi-

(Zien, ervaren, genieten)

teiten worden de antwoorden op vragen weergegeven.
2. Kopieerbladen: deze zijn opgenomen achter in de

De kinderen:
•

ervaren dat kleuren invloed hebben op smaak

lerarenhandleiding. Ze kunnen voor alle leerlingen wor-

van eten

den gekopieerd in zwart-wit en zo nodig ingekleurd.

• denken na over de kleuren van eten

De meeste kopieerbladen zijn opdrachten voor in de

• vormen een mening over welke kleuren van eten

klas. Sommige onderdelen verwijzen naar de thuis-

zij mooi en lekker vinden

situatie. Als in het lesonderdeel gebruik wordtgemaakt
van een kopieerblad, wordt dit in het kopje ‘materiaal’

Les 7: Hoe voelt en klinkt eten?

weergegeven en in de titel van betreffend lesonderdeel

(Voelen, horen, verbazen)

benoemd. De kopieerbladen zijn voor de opdrachten

De kinderen:

op school: proefopdrachten, testjes, weetjes, kook-

•

ervaren hoe producten voelen

opdrachten.

•

proberen vorm aan product te koppelen

•

ontdekken dat voelen met je handen en mond

verschillende lessen kunnen worden gebruikt. De

bijdraagt aan smaak

inhoudsopgave van de leskist staat op de binnenkant

ervaren hoe eten klinkt

van de kist

•

4. Smaakkist: Hierin zitten materialen die voor de

5. Website: www.smaaklessen.nl. Deze website wordt

Les 8: Wat ruik ik daar?

gehost bij Stichting Kennisnet. De lerarenhandleiding

(Verwonderen, ruiken en proeven)

met lessen, de kopieerbladen en het Smaakdossier

De kinderen:

zijn als PDF te downloaden via de website. Ook zijn

•

ontdekken welke invloed de neus en geuren

de lesmaterialen voor de andere groepen hier te vin-

hebben op smaak

den. Verder geeft de site verwijzingen naar andere

•

ervaren dat er zonder geur nauwelijks smaak is

relevante websites, aanvullende/verdiepende les-

•

ervaren dat lekkere geuren zorgen dat het water

materialen of bronnen en achtergrondinformatie.

je in de mond loopt
•

bakken wentelteefjes
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Inleiding
Opbouw van de lessen

aspecten die met smaak te maken hebben, zoals zien,

•

Doel

voelen en ruiken. Dit zijn belangrijke lessen voor groep 3.

•

Duur van de les

De wat moeilijkere opdrachten uit deze les, zoals het

• Materiaal: In dit kopje worden alle benodigde

•
•
•
•

materialen en kopieerbladen weergegeven. Van de

nen in groep 4 worden gedaan. Les 9 kan opgesplitst

voedingsmiddelen is bij de meeste lessen zoveel

worden, de eerste helft in groep 3 en de tweede helft in

nodig dat alle kinderen er een hapje of stukje van

groep 4. Les 10 is een afsluitende les waarin samen een

kunnen proeven. Wanneer veel meer of minder nodig

ontbijt wordt gemaakt. Het is leuk deze les in beide groe-

is wordt dit weergegeven.

pen te doen, maar mogelijk kan voor groep 3 een selectie

Werkvormen

van de recepten worden gemaakt.

Opmerking vooraf: specifieke vermelding

Voor scholen die in september in groep 3 beginnen met

over bijvoorbeeld allergieën

Smaaklessen zullen sommige schrijfopdrachten mogelijk

Terugblik en vooruitkijk: geschreven zoals het

te moeilijk zijn. Deze kunnen worden aangepast met meer

direct tegen de kinderen gezegd kan worden

tekenopdrachten of klassikaal worden uitgevoerd.

Lesonderdelen: inclusief verwijzingen naar kopieerSmaakproef: praktische proef-opdrachten. Hierbij

Aansluiting op andere vakken
en kerndoelen

worden de benodigde materialen vermeld. De

Het lesprogramma Smaaklessen sluit het meest aan

bladen
•

•

•

blind proeven en het bakken van de wentelteefjes, kun-

voorbereiding wordt apart beschreven. Meestal

bij natuuronderwijs en wereldoriëntatie. De lessen zijn

wordt er gebruik gemaakt van een kopieerblad.

te gebruiken als aanvulling op en vervanging van delen

Dits en Dats: dit zijn weetjes voor de leerlingen.

van de lessen over voedsel en voeding uit methodes als

Ze staan in de handleiding en kunnen in de klas

Natuurlijk, Wijzer door de Natuur, Natuur, De Grote Reis,

worden verteld.

Het ei van Columbus en Ik en Ko. Op termijn zal op de

Extra: extra ideeën of varianten op lessen.

website www.smaaklessen.nl worden vermeld bij welke
lessen uit de genoemde methodes Smaaklessen aansluit.

Minimum optie

Gezond eetgedrag en duurzame keuze van voedsel zijn

Het lesprogramma Smaaklessen biedt veel werkvormen,

het meest gerelateerd aan drie kerndoelen binnen het

informatie en lesactiviteiten. Naast de vaste lesonderde-

domein ‘mens en samenleving’ en één domein bij ‘natuur

len staan er bij ieder les ook extra lesactiviteiten beschre-

en techniek’:

ven. Deze zijn facultatief. Het is mogelijk de Smaaklessen

- Leerlingen leren zorgdragen voor lichamelijke en

over twee jaargroepen te verdelen. Een suggestie voor
deze verdeling over de twee jaargroepen staat hieronder
beschreven.

psychische gezondheid van henzelf en anderen.
- Leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal
opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Les 1 is een introductie op smaak en zintuigen en is
essentieel voor alle groepen om mee te beginnen. Les
2 gaat over ontbijten. Deze les kan in beide groepen

- Leerlingen leren zich gedragen vanuit respect voor
algemeen aanvaarde waarden en normen.
- Leerlingen leren over de bouw van planten,

worden gegeven maar mogelijk kunnen de moeilijkere

dieren, mensen en over de vorm en functie van

opdrachten, zoals de betekenis van het woord ontbijt,

hun onderdelen.

beter in groep 4 aan bod komen. Les 3 en 4 gaan over

Bron: Wet op Primair Onderwijs, 2006.

pauzehappen en pauzedranken. Ook wordt aandacht
besteed aan nieuwe groenten en fruit. Deze les kan in

Smaak en eten in en buiten de les op school

beide groepen worden gedaan, maar kan mogelijk uit-

Smaakopvoeding zou niet alleen thuis en in de lessen op

gebreider aan bod komen in groep 4. Les 5 gaat over

school plaats moeten vinden. De hele schoolomgeving

traktaties. Deze les kan in groep 3 aan bod komen. Het

kan ondersteunend werken door aandacht te geven aan

zelf maken van de traktatie kan vooruitgeschoven worden

lekker en gezond eten. In de pauzes, bij het overblijven,

naar groep 4. Les 6 en les 7 gaan over andere zintuiglijke

bij schoolfestiviteiten, bij ouderavonden en bij brede
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Inleiding
schoolactiviteiten kunnen de aangeleerde kennis,

suiker en/of chocola

vaardigheden en gedrag rond smaak, eten en voedsel

Les 3: Pauzehappen en dranken

worden versterkt.

- Een (verpakking van een) candybar
Les 4: Dit eten ken ik nog niet!

Ouders/verzorgers betrekken

- Een vreemde vrucht (zoals een lychee, kumquat,

Ouders kunnen op verschillende manieren worden

granaatappel, passievrucht). Deze zijn vaak te koop

betrokken bij Smaaklessen. Kinderen kunnen gevraagd

bij de toko of op de markt. Voor veel kinderen is

worden producten die nodig zijn voor de Smaaklessen

zomerfruit zoals frambozen, bramen en kruisbessen

van huis mee te nemen. Bovendien kan de hulp van

ook ongewoon.

ouders worden ingeroepen bij het uitvoeren van

Les 5: Mag ik trakteren?

Smaakproeven. Ouderbrieven zijn te vinden op

- Mandarijn en een zak pepernoten of speculaasjes

www.smaaklessen.nl.

Les 6: Hoe smaakt die kleur?

Voor ouders van kinderen tot 8 jaar, dus ook de leer-

- Een vrucht met een onverwachte kleur zoals een

lingen van groep 3-4 bestaat het gratis blad Smak
van het Voedingscentrum met allerlei tips en suggesties

groen bloemkooltje of witte of oranje paprika. Deze
zijn te koop bij groentespeciaalzaken of op de markt.

voor de thuissituatie rond eten, smaak en opvoeding

Les 7: Hoe voelt en klinkt eten?

(zie www.voedingscentrum.nl).

- Een kiwi (of andere vrucht met een apart ‘jasje’ zoals
verse vijg, paranoot of pompelmoes met dikke schil)

Eind van de les

Les 8: Wat ruik ik daar?

Het laatste kopieerblad (kopieerblad 23) is een blad met

- Vacuüm verpakt pak koffie

20 koksmutsjes. Als de kinderen bij de verschillende les-

Les 9: Waar komt dat vandaan?

sen een kopieerblad hebben gemaakt en dit kopieerblad

- Tomaat

besproken is, mogen ze een koksmuts op kopieerblad

Les 10: Samen aan het ontbijt

23 inkleuren. Aan het eind van de 10 lessen zijn er dan

- Kookschort, koksmuts, ovenwanten

20 koksmutsen ingekleurd! Let op: bij les 10 wordt het
20e koksmutsje ingekleurd. Deze les heeft drie kopieer-

Alle producten worden als insteek voor één van de les-

bladen, maar aangezien dit allemaal recepten zijn is er

sen gebruikt. Iedere les begint dus met het pakken van

maar één koksmuts aan gekoppeld.

een product uit het mandje/wagentje. Hierdoor worden
de kinderen gericht op het onderwerp van die les. Naast

Achtergrondinformatie

dit ‘vooruit pakken’ kunnen bij een volgende les ook din-

Zie www.smaaklessen.nl en www.voedingscentrum.nl.

gen teruggepakt worden, waardoor de lessen met elkaar

Voor kinderen vanaf 8 jaar is er een nieuwe kindersite

gelinkt kunnen worden. Het mandje heeft voor kinderen

van het Voedingscentrum www.lekkerbelangrijk.nl.

tevens iets spannends. Ze zullen zich bij elke les weer

De ontbijtles kan aansluiten bij het Nationale

afvragen wat er vandaag weer uit het mandje komt.

Schoolontbijt: www.nationaleschoolontbijt.nl.
Let bij het vullen van het mandje er wel op dat de verse

Rode draad voor groep 3 en 4
Begin van de les

producten beperkt houdbaar zijn en regelmatig vervan-

Als rode draad door de Smaaklessen voor groep 3 en

variëren. Bij een projectweek kan het mandje in één

4 kan gebruik gemaakt worden van een boodschap-

keer worden gevuld en gebruikt. Worden de lessen

penmandje of winkelwagentje. Leg hierin de volgende

over een langere periode gegeven dan is het beter de

producten:

verse producten pas in het mandje te stoppen op het

Les 1: Dat smaakt

moment dat ze gebruikt worden. Een alternatief kan zijn

- Citroen

om het mandje te laten ‘groeien’, dus door bij elke les

Les 2: Dat eet ik graag

een product toe te voegen. Een nadeel hierbij is dat de

- (Een verpakking van) cornflakes of een combi van zes

kinderen van tevoren niet nieuwsgierig worden gemaakt.

gen moeten worden. Dit geeft gelegenheid hiermee te

soorten cornflakes in kleine pakjes, met en zonder
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Les 1: Dat smaakt!
Les 1: Ontdekken, proeven

• Citroensap, eventueel verdund met een beetje water
• Grapefruitsap, eventueel verdund met een beetje

Doel

water

De kinderen:

• Stukjes brood of per kind een bekertje water

•

leren hoe je goed moet proeven

Kopieerbladen:

•

herkennen de hoofdsmaken zoet, zout, zuur en bitter

• Kopieerblad 1 – Teken de tong van ...

•

leren de tong als smaakzintuig kennen

• Kopieerblad 2 – Hoe smaakt dit?
• Kopieerblad 23 – Lekker 20 koksmutsen voor mij!

Duur van de les
Werkvormen

1 uur

Klassikale inleiding, poster maken, proeven in groepjes,

Materiaal

nabespreking, zelfstandige opdracht

Smaakkist
Benodigdheden:

Terugblik en vooruitkijk

•

Bekertjes

Vertel de kinderen dat ze de komende weken

•

Wattenstaafjes

Smaaklessen krijgen. Om te beginnen moeten we dus

Benodigde voedingsmiddelen:

weten wat smaak is en welke smaken er zijn. En natuur-

•

Zout opgelost in water

lijk moeten we deze smaken ook proeven!

•

Suiker opgelost in water

1. De boodschappenmand

3. Proeven met je tong

Pak de citroen uit de boodschappenmand en laat

[Kopieerblad 1: Teken de tong van …]

deze aan de kinderen zien. Weten de kinderen hoe dat

Laat alle kinderen hun tong uitsteken. Waar is die voor?

smaakt? Kennen ze het woord ‘zuur’ of geven ze het een

Hoe ziet de tong er uit? Is de tong bij alle kinderen het-

andere benaming? Hoe gaat je gezicht staan als je er

zelfde? Je proeft met je tong, die hoort bij je smaakzin-

een hapje van neemt?

tuig. Als je je tong niet had, kon je niet proeven. Andere
zintuigen zoals je neus om te ruiken, je oor om te horen,

2. Hygiëne en proefetiquette

je oog om te zien en je handen en mond om te voelen,

Voordat we gaan proeven moeten we eerst weten wat

helpen ook mee bij eten en proeven. Maar zonder tong

wel en niet bij proeven hoort. Bespreek met de kinde-

kom je nergens. Op je tong zitten allemaal ‘smaakknop-

ren wat belangrijk is voordat je gaat eten of eten gaat

pen’ die meehelpen om iets te proeven. Denk maar eens

maken. Allereerst handen wassen! Wat gebruik je bij

aan als je op je tong bijt of je tong verbrandt, dan proef

het proeven? Je moet altijd schone messen, vorken en

je niet meer zo goed. Laat ieder kind de tong van het

lepels gebruiken. Om alles goed schoon te kunnen hou-

kind naast hem of haar tekenen op kopieerblad 1 en

den gebruik je een schoon vaatdoekje en een schone

inkleuren.

theedoek. Wat mag je wel en wat mag je niet doen bij
het proeven? Je mag niet met je vingers of met een vieze

4. Hoofdsmaken

lepel in de schaaltjes en de proefbakjes. Gebruik altijd

Schrijf de vier hoofdsmaken op het bord: zoet, zout, zuur

twee lepels: één algemene lepel om iets op je eigen

en bitter. Teken bij ‘zuur’ een citroen. Die weten we nu.

lepel te scheppen. Je proeft alleen met jouw lepel.

Laat de andere drie smaken ook aan de orde komen.

Het is een leuk idee om een grote poster te maken met

Teken voor de kinderen die nog niet (goed) kunnen lezen

de klas waarop deze regels worden geschreven en gete-

bij ieder woord op het bord een voedingsmiddel dat zo

kend. Deze kan in de klas permanent opgehangen wor-

smaakt erbij (bijvoorbeeld een lolly bij zoet, kaas of worst

den en bij elke proef- of kookopdracht worden gebruikt.

bij zout, koffie of witlof bij bitter).
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Les 1: Dat smaakt!
Vertel de kinderen dat zij nu deze vier smaken zelf

5. Welke smaak heeft dat?

gaan proeven. Verdeel de groep in groepjes van vier.

[Kopieerblad 2: Hoe smaakt dit?]

Elk groepje krijgt een bekertje met suikerwater, een

Laat de kinderen op kopieerblad 2 bij elke smaak een

bekertje met zout water, een bekertje met citroensap en

paar producten tekenen die ze kennen met die smaak.

een bekertje met grapefruitsap. Ook krijgt elk kind een

Bespreek kort hun vondsten.

stukje droog bruin brood of een bekertje water. Je kunt
eventueel ook een ‘proefhoek’ inrichten en de kinderen

6. Koksmutsen kleuren.

om beurten in groepjes de smaakproefjes in de proef-

[Kopieerblad 23: Lekker 20 koksmutsen voor mij!]

hoek laten doen.

Aan het eind van deze les mogen de kinderen koksmutsen inkleuren voor elk kopieerblad waarvan ze de

Leg de kinderen uit hoe ze het beste kunnen proeven.

opdrachten hebben gemaakt.

Laat de kinderen een wattenstaafje in één van de verhouden. Kunnen ze de smaak goed proeven? Na elke

Extra
A. Smaakmemory

smaak nemen de kinderen een klein stukje brood of een

Het is leuk om zelf een smaakmemory te maken. Hier-

klein slokje water, om de smaak weer te neutraliseren.

voor heb je de volgende attributen nodig: 8 plastic

De wattenstaafjes moeten na het proeven niet terug in

niet-doorschijnende bekertjes, aluminiumfolie, per speler

de bekertjes, maar in de prullenbak!

een gekleurd rietje, blanco etiketten, 4 vloeistoffen (bij-

schillende vloeistoffen dopen en daarna op hun tong

voorbeeld: koude koffie, koude thee, koude bouillon en
Bespreek de ervaringen nadat iedereen is geweest.

sinaasappelsap)

Stel vragen als:

Voorbereiding: Wikkel de bekertjes in aluminiumfolie en

•

Heb je alle vier de smaken geproefd?

laat de bodem vrij. Als de bekertjes niet doorschijnend

•

Wat smaakte zoet/zout/zuur/bitter?

zijn is aluminiumfolie niet nodig. Plak onderop de beker-

•

Kon je het verschil tussen de smaken goed proeven?

tjes een etiket met de naam van de vloeistof. Vul elke

•

Welke smaak vond je het lekkerst?

keer twee bekertjes met dezelfde vloeistof. Dek de ope-

•

En welke vond je het minst lekker? Het is hier

ning af met twee blaadjes aluminiumfolie. Maak met een

belangrijk om ruimte te geven aan hun eigen smaak-

satéprikker een gaatje in de folie en steek er gekleurde

sensaties (vies/lekker).

rietjes in voor de spelers. Elke speler heeft een eigen
kleur.

Dits en Dats

Spelregels: Speel het spel met twee of vier spelers.

Jonge(re) kinderen houden vaak nog niet van de smaak

Doel is het verzamelen van twee bekertjes met dezelfde

‘bitter’. Deze moet zich nog ontwikkelen. Door verschil-

vloeistof. Per beurt mag je twee bekertjes proeven. Als je

lende producten te proberen word je ‘smaakgeheugen’

in één keer twee dezelfde hebt geproefd, kun je dit setje

steeds groter. Als je ouder wordt ga je ‘bitter’ steeds

buiten het spel zetten. Je mag dan nog een keer proe-

lekkerder vinden!

ven. Heb je verschillende bekertjes getroffen, dan is de
volgende speler aan de beurt. Als alle bekertjes uit het
spel zijn, heeft degene met de meeste setjes gewonnen.

Dits en Dats
Nog niet zo lang geleden dachten geleerde mensen

B. Wekelijks thee-uurtje

dat je smaken zoet, zout, zuur en bitter op bepaalde

Stel elke week een thee-uurtje in of koppel het bijvoor-

plekken op je tong beter kon proeven dan op andere

beeld aan pauzedrinken of overblijven. Maak met de

plekken op je tong. Zoete smaken zou je bijvoorbeeld

kinderen verschillende soorten thee, bijvoorbeeld van

het beste voor op je tong proeven. Bitter helemaal

kamille, lindebloesem, citroenmelisse en munt. Dit is een

achter op je tong. Nu blijkt dat dit verhaaltje niet waar

goede manier om kinderen bekend te maken met verse

is! Je proeft al de smaken overal op je tong even goed!

kruiden. Je kunt ook allerlei andere theesoorten laten
maken en proeven. De kinderen kunnen uiteindelijk hun
favoriet kiezen.
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Les 2: Dat eet ik graag
Les 2: Ontdekken, vergelijken, verwonderen
Doel
De kinderen:
•

denken na over hoe, wanneer en met wie ze ontbijten

•

vergelijken hun ontbijtgewoontes met die van hun
klasgenoten

•

ontdekken het belang van niet meer dan zeven eetmomenten per dag

Duur van de les

Werkvormen

1 uur

Klassikale inleiding, bespreken in groepjes, zelfstandig
werken, nabespreking, versje

Materiaal
Smaakkist

Terugblik en vooruitkijk

Kopieerbladen:

Vorige keer hebben we over proeven, de tong en sma-

•

Kopieerblad 3 – Hoort dit bij het ontbijt?

ken geleerd. Weten jullie nog welke 4 hoofdsmaken er

•

Kopieerblad 4 – Ik ontbijt

ook alweer zijn? Vandaag gaan we ontdekken wat we bij

Eigen kopieerblad 23 – Lekker 20 koksmutsen

ons ontbijt eten en drinken. Laten we kijken in de bood-

voor mij!

schappenmand.

•

1. De boodschappenmand

Wat je als ontbijt eet is afhankelijk van het land waar

Pak het (lege) pak of de pakjes cornflakes. Wat zit

je woont en de gewoonten die je hebt. In Nederland

hierin? Hoe heet het? Wie eet dit wel eens? Hoe eet je

eten de meeste mensen brood bij het ontbijt, terwijl in

het (naturel, met yoghurt, met melk, suiker)? Wanneer

andere landen juist rijst of soep wordt gegeten. Voor alle

(ontbijt, middageten, avondeten, tussendoor)? Wanneer

landen geldt dat een goed begin belangrijk is. Daarom

ontbijten mensen? Waarom ontbijten we?

zullen alle soorten ontbijt bestaan uit een product dat
energie geeft. Dit kan dus zowel brood, muesli als rijst of

2. Wat hoort bij het ontbijt?

aardappels zijn. Wat daarbij nog meer gegeten wordt is

[Kopieerblad 3: Hoort dit bij het ontbijt?]

afhankelijk van wat er in dat land beschikbaar is en wat

De kinderen gaan in tweetallen of kleine groepjes op

de gebruiken zijn. Zo eten Engelsen traditioneel bijvoor-

kopieerblad 3 goed bekijken wat je volgens hen bij het

beeld worstjes en gebakken haring en Japanners vis en

ontbijt zou kunnen eten en wat niet. Laat de kinderen de

zeewier!

producten die bij het ontbijt horen omcirkelen. Bespreek
daarna wat iedereen gekozen heeft. Als alternatief

3. Hoe ontbijt jij?

kunnen de producten die bij het ontbijt horen worden

[Kopieerblad 4: Ik ontbijt]

gekleurd. Om deze opdracht meer visueel te maken kan

Laat de kinderen op kopieerblad 3 hun eigen ontbijt

je echte producten gebruiken.

tekenen. Bespreek wat ze hebben getekend. Wat eten
en drinken ze het liefst? Eet en drinkt iedereen hetzelfde

Volgens Nederlandse gewoonten zullen de volgende

’s morgens? Waarom niet? Turf eventueel op het bord

producten omcirkeld of ingekleurd zijn: muesli/corn-

wat de klas het liefst eet en drinkt bij het ontbijt. Met wie

flakes, pap, brood, knäckebröd, beschuit, kuipje halva-

ontbijten de kinderen ’s morgens? Wie kiest uit wat ze

rine, kaas, ei, ham, jam, hagelslag, thee, sinaasappelsap,

eten en drinken bij het ontbijt? Waarom is het belangrijk

melk, banaan, sinaasappel.

om goed te ontbijten?
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Les 2: Dat eet ik graag
Dits en Dats

Dits en Dats

Na de nacht is je buik leeg. Al je eten is in je buik

Je tanden worden vies van eten. Er blijft van alles

verteerd. Op school moet je natuurlijk hard leren,

achter en tussen zitten. Daarom moet er worden

goed opletten en veel nadenken. Hiervoor heeft je lijf

gepoetst. Maar je poetst niet na elk hapje of snoepje.

energie nodig. Vooral je hersenen hebben veel ener-

Dat doe je ’s avonds voordat je gaat slapen en ’s

gie nodig. Een kwart van wat je in totaal aan energie

ochtends nadat je hebt gegeten. Je tanden blijven

nodig hebt gaat naar je hersenen! Maar ook is ener-

overdag soms dus een hele poos vies! Het eten of

gie nodig om je spieren te laten werken en je hart te

drinken dat in je mond kleeft aan tanden en kiezen

laten pompen en alles te regelen in je lijf. Het is dus

wordt omgezet in zuur. Vooral de zoete, kleverige din-

heel goed om ’s morgens na het opstaan iets te eten

gen. Je tanden kunnen het aan als je zeven keer op

en drinken: het ontbijt.

een dag iets eet of drinkt. Deftig gezegd: je tanden
kunnen 7 keer per dag een zuuraanval verdragen. Het
is dus verstandig om drie keer per dag een maaltijd

Dits en Dats

te eten en daarnaast niet meer dan vier keer iets tus-

Ontbijt is een oud woord voor het eerste hapje in de

sendoor. Dan hebben je tanden het niet zo zwaar!

ochtend na het slapen. Het betekent letterlijk: aan
bijt (Duits: Anbiss), dus beginnen met eten, of bijten.
In het Engels heet het ‘breakfast’. Dat betekent het

5. Koksmutsen inkleuren

breken (break) van het vasten (fast) door te begin-

[Kopieerblad 23: Lekker 20 koksmutsen voor mij!]

nen met eten.

Aan het eind van deze les mogen de kinderen koksmutsen inkleuren voor elk kopieerblad waarvan ze de
opdrachten hebben gemaakt.

4. Wanneer eet ik?
ontbijt is de eerste. Dan zijn er de lunch of het middag-

Extra
A. Wisselen

eten en het avondeten. En wanneer eten ze nog meer?

Veel kinderen zijn rond deze leeftijd hun tanden aan het

Tussen de maaltijden door. Bijvoorbeeld in de ochtend-

wisselen. Omdat kinderen van deze leeftijd óók dol op

pauze een pauzehap, ‘s middags na school en voor het

zoet zijn, is het zinvol om met ze te praten over hoe je

slapen gaan. Weten de kinderen dat je eigenlijk elke

goed voor je gebit zorgt:

dag niet vaker dan zeven keer iets moet eten of drinken

1. Poets minstens ’s morgens en ’s avonds je tanden

(behalve water)? Dat is beter voor je tanden. Als tanden

2. Poets met een fluortandpasta

twee keer per dag netjes gepoetst worden, kunnen ze

3. Vervang op tijd je tandenborstel

tegen zeven keer eten op één dag.

4. Ga twee keer per jaar naar de tandarts

Vraag de kinderen welke maaltijden per dag zij eten. Het

5. Maak je tandvlees sterker door lekker te knabbelen
Leer het volgende versje aan:

op harde dingen zoals rauwe wortels, appels en
broodkorstjes

Wist je wel van de zeven, de zeven?

6. Eet en drink niet vaker dan 7 keer!

Wist je wel van de zeven keer?
Mijn tanden kunnen goed tegen eten

B. Poetsen

Wel zeven keer, maar dan niet meer

Organiseer een poetsochtend. Nodig hiervoor eventu-

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

eel een lokale tandarts of mondhygiëniste uit voor een

En dan tot morgen, wacht maar even!

poetsdemonstratie. Laat de kinderen een tandenborstel
van thuis meenemen, een spuugbakje en een beker. Laat
de kinderen eerst iets eten dat tussen en in de tanden
blijft zitten. Poets dan samen de tanden. Laat de kinderen de mond spoelen met water en alles uitspugen in
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Les 2: Dat eet ik graag
het eigen bakje. Wat zien ze? Tandpasta en etensresten.
Om te checken of ze goed gepoetst hebben kunnen
ze daarna nog een (rode) plakverklikker (tablet) nemen.
Hebben ze overal goed gepoetst?

C. Toneelspel
Laat een paar kinderen zich verkleden als vader/moeder
en kind. De kinderen kunnen stukjes spelen over hoe het
kind zijn/haar ontbijt kiest en klaarmaakt. De rest van de
groep kijkt hiernaar. U kunt ze helpen door kleine verhaaltjes te vertellen:
•

Jij bent de vader en jij vindt het niet goed als je kind
cola drinkt bij het ontbijt. Leg je kind uit wanneer je
wel en wanneer je geen cola mag drinken. Een glas
water is wel goed, of een kopje thee.
Jij bent het kind. Jij hebt dorst en hebt zin in iets met
prik bij je ontbijt. Verzin iets wat je vader wel goed
vindt, bijvoorbeeld sinaasappelsap met een beetje
spa rood.

•

Jij bent de moeder en jij vindt het geen goed idee als
je kind cup-a-soup eet bij het ontbijt.
Jij bent het kind. Je hebt zin in iets warms en zouts
voor je ontbijt. Verzin iets wat je moeder wel goed

D. Themahoek

vindt, bijvoorbeeld een geroosterde tomaat of een

Richt een hoek in de klas in als ontbijthoek. Hierin kun-

gekookt eitje met wat zout.

nen bijvoorbeeld de volgende attributen worden neergezet: ontbijtbordje, beker, diverse verpakkingen (jam,
hagelslag, muesli), handpers, beschuitblik, ontbijtrecept.
De kinderen kunnen spullen van thuis meenemen om het
verder aan te kleden.

E. Ja of nee
Geef alle kinderen een rood en een groen vel papier.
Roep een voedingsmiddel. Laat de kinderen bedenken
of dit product bij het ontbijt hoort. Als ze denken dat het
zo is steken ze het rode papier in de lucht. Zo niet, dan
steken ze het groene vel papier in de lucht.
Je kunt de volgende voedingsmiddelen gebruiken:
sinaasappelsap, kaas, rijst, melk, drop, brood, fruit, patat,
tomatensoep, cola, halvarine/margarine, vis, taart.

F. Raadspel
Beschrijf steeds een ontbijtproduct en laat de kinderen
raden wat het is. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik denk aan iets van
het ontbijt en het is geel. Het is lang en krom en het
smaakt zoet.’ (banaan) Daarna mogen de kinderen ook
een ontbijtraadsel bedenken voor hun klasgenootjes.
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Les 3: Pauzehappen en dranken
Les 3: Nadenken, ontdekken, proeven

•

Doosje rozijnen

•

Chocola

Doel

•

Koekje

De kinderen:

•

Boterham met halvarine/margarine en jam

•

ontdekken het verschil tussen eten om te groeien

•

Bananen

en om te snoepen

•

Halfvolle yoghurt

•

leren wat een goed pauzehapje is

•

Sinaasappelsap of perssinaasappels

•

vergelijken pauzehapjes en drankjes

Kopieerbladen:
•

Kopieerblad 5 – In mijn rugzakje

Duur van de les

•

Kopieerblad 6 – Zelfgemaakte yogho-fruitdrank

1 uur

•

Eigen kopieerblad 23 – Lekker 20 koksmutsen
voor mij!

Materiaal

Achtergrondinformatie over de Schijf van Vijf:

Smaakkist

•

Benodigdheden:

Gezond Genieten met de Schijf van Vijf,
bestelnummer 100, Voedingscentrum, 2006

•

Keukenmachine of blender

•

Mesjes

Werkvormen

•

Snijplank

Klassikale inleiding, samen rubriceren, kritisch kijken en

•

Garde of vork

vergelijken, samen kokkerellen

•

Kom

•

Glazen

Terugblik en vooruitkijk

Benodigde voedingsmiddelen:

De vorige les ging over ontbijt. Vandaag gaat het over

•

Banaan

eten en drinken in de pauze waar je goed van kunt

•

Suikerklontje

groeien.

1. De boodschappenmand

Dits en Dats

Pak de candybar, bijvoorbeeld de Marsreep, uit het

Veel mensen en kinderen houden van snoep en

boodschappenmandje. Wat is dit? Welke smaak heeft

zoete dingen. Zoete dingen zoals snoep, koek,

het? Wat voor soort reep vind jij lekker? Wanneer eet

- gebak en frisdrank zijn natuurlijk heel lekker, maar eet

je dat? Kun je dit in plaats van brood eten? Nee.

of drink ze niet te veel. Er zit vaak extra suiker en vet

Waarom niet? Het is snoep. Brood heb je nodig om

in, die je niet nodig hebt. Zo nu en dan is prima. Van

van te groeien.

nature zit er ook suiker in fruit, fruitsap of gedroogd
fruit zoals rozijnen. Eet of drink niet de hele dag door

2. Zoete waren rubriceren

zoete dingen want dat is slecht voor je tanden en

Vertel de kinderen dat er eten en drinken is dat je

kiezen.

lichaam nodig heeft om gezond te blijven en goed te
kunnen groeien. Sommige producten heb je niet echt
nodig, maar zijn lekker om te snoepen.

3. Pauzehapjes en drankjes bekijken

Stal de volgende producten uit: banaan, suikerklontje,

[Kopieerblad 5: In mijn rugzakje]

doosje rozijnen, chocola, koekje, boterham besmeerd

Laat de kinderen hun pauzehapjes voor zich op hun tafels

met halvarine/margarine en jam. Welke smaak hebben

uitstallen. Wat zit er in hun rugzakjes? Laat de kinderen

deze producten allemaal? Laat een paar kinderen de zes

in het eerste rugzakje op kopieerblad 5 tekenen wat ze

producten verdelen in twee groepen producten: produc-

bij zich hebben.

ten die helpen bij het groeien en producten die zijn om

Praat daarna met de kinderen over de volgende vragen:

te snoepen.

•

Waarom is het belangrijk in de kleine pauze iets te
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Les 3: Pauzehappen en dranken

•
•

eten en te drinken? Je lichaam moet genoeg energie

heid is om het drankje met de hele klas tegelijk klaar

hebben om goed te kunnen werken op school. En

te maken. Geef de kinderen verschillende taken, zoals

ook genoeg vocht, want daar heb je wel 1 ½ liter van

sinaasappel persen, banaan pellen en in plakjes snijden,

nodig per dag.

de blender aanzetten, schenken. Het kan ook zonder

Wat heb jij meegekregen? Vind je dat jij een goed

blender. Neem dan een rijpe banaan en prak die met een

pauzehapje bij je hebt? Waarom wel of waarom niet?

vork fijn. Roer daarna de yoghurt, banaan en sinaasap-

Welk eten en drinken ‘om van te groeien’ kun je alle-

pelsap goed door elkaar.

maal eten als pauzehap of - drank?

Bespreek na het proeven met de kinderen wat ze van
het drankje vonden. Vonden ze het lekker? Hoe smaakte

Teken of schrijf op het bord: brood, fruit, melk. Deze drie

het?

onderdelen horen bij een goed pauzehapje en drankje.
Wisten de kinderen dat?

Dits en Dats

Laat de kinderen een goede pauzehap en -drank in rug-

Dit is een super makkelijke yoghodrink. Zelf geperste

zak 2 tekenen.

sinaasappel en verse banaan. Pure smaken van
fruit en yoghurt. Eigenlijk veel lekkerder dan uit een

Het is belangrijk dat je als leerkracht geen waarde oor-

pakje.

deel uitspreekt over de meegebrachte pauzehapjes en
drankjes die niet nodig zijn om te groeien: candybars,
koeken, limonade en snoep. Het hangt ook af van het

5. Koksmutsen inkleuren

beleid op school. Als de Smaaklessen beginnen is het

[Kopieerblad 23: Lekker 20 koksmutsen voor mij!]

goed om ouders op de hoogte te stellen dat dit soort

Aan het eind van deze les mogen de kinderen koks-

onderwerpen aan de orde komt. Er kan met ouders

mutsen inkleuren voor elk kopieerblad waarvan ze de

worden afgesproken dat er eten en drinken ‘om van te

opdrachten hebben gemaakt

groeien’ wordt meegenomen in de pauze.

Dits en Dats

Extra
A. Klassenrestaurant

Het is heel belangrijk dat je elke dag genoeg drin-

Richt een gezellige hoek van het lokaal in als restau-

ken. Je hebt wel 8 kopjes en glazen (=1 ½ liter) per

rantje, waar de kinderen hun pauzehap om beurten in

dag nodig. Het maakt wel uit wat je drinkt. Water,

groepjes kunnen eten.

thee, fruitsap en (karne)melk zijn drankjes die je
altijd mag drinken. In puur fruitsap en ook in melk of

B. Collages

karnemelk zit van nature suiker. Toch zitten er ook

Hang twee grote vellen op (posterformaat). Schrijf boven

nog andere stoffen in die je nodig hebt om goed

het eerste vel ‘om van te groeien’ en boven het tweede

te kunnen groeien en om gezond te blijven. Ze zijn

‘om te snoepen’. De kinderen knippen uit (recepten-)

dus gezonder dan limonade of frisdrank waar alleen

tijdschriften allerlei voedingsmiddelen uit. Die plakken ze

suiker in zit.

op de juiste vellen.

4. Lekker drinken!
[Kopieerblad 6: Zelfgemaakte yogho-fruitdrank]
Vertel de kinderen dat ze een gezond en lekker pauzedrankje gaan maken. Dit kan op diverse manieren worden uitgevoerd. Laat de kinderen in viertallen (eventueel
met behulp van een stagiaire of ouder) het recept op
kopieerblad 6 uitvoeren in een kookhoek. Doe eerst klassikaal voor hoe de kinderen het drankje moeten maken
en laat ze daarna zelf aan de slag. Een andere mogelijk-
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Les 4: Dit eten ken ik nog niet
Les 4: Proeven en verwonderen

fruit, nectarine, ananas, kumquat, avocado, komkommer, radijs, wortel, kerstomaat, asperge (uit blik), arti-

Doel

sjok (uit blik), olijven, in roosjes gesneden bloemkool

De kinderen:

of broccoli, witlof.

•

ontdekken nieuwe soorten fruit en groente

Kopieerbladen:

•

vergelijken de smaken van verschillende soorten

• Kopieerblad 7 – Nieuwe groenten en fruit

fruit en groente

• Eigen kopieerblad 23 – Lekker 20 koksmutsen
voor mij!

Duur van de les
Werkvormen

1¼ uur

Klassikale inleiding, nieuwe fruit en groente proeven,

Materiaal

nabespreking

Smaakkist
Benodigdheden:

Terugblik en vooruitkijk

•

Bordjes

In de vorige les hebben we geleerd over eten om van

•

Eventueel vorkjes en mesjes

te groeien en eten om te snoepen. Wat was dat ook

Benodigde voedingsmiddelen:

alweer? En waarvoor eet je het ene en waarvoor het

•

Verschillende onbekendere soorten fruit en groente,

andere? Vandaag gaan we nieuwe soorten eten bekijken

voldoende voor de hele groep. Bijvoorbeeld: kiwi,

én proeven! Spannend!

mango, vijgen, meloen, lychee, ugli, bambino, sharon-

1. De boodschappenmand

3. Durf te proeven

Pak de lychee (of kumquat) uit het boodschappenmand-

[Kopieerblad 7: Nieuwe groenten en fruit]

je. Wie heeft dit ooit eerder gezien? Komt het van een

Ieder kind kiest nu een paar stukken fruit en groente

plant of van een dier? Waarom denk je dat? Is het fruit

die ze nog niet kennen. Laat ze de verschillende soorten

of groente, denk je? Zou je het durven proeven?

proeven en kopieerblad 7 invullen. Help ze eventueel
met het lezen van de tekst en leg uit dat ze steeds bij

Dits en Dats

de tweede en vierde zin de goede woorden moeten

Lychees eet je het makkelijkst net als een ei. Snij de

omcirkelen. Laat ze op de 5e regel invullen of ze het

lychee doormidden, zet de halve lychee in een eier-

lekker of vies vinden. In de vierkantjes kunnen ze de

dop en lepel de vrucht uit.

soort fruit of groente tekenen en kleuren.
Na het proeven en schrijven komt de groep weer bij

2. Klassengesprek

elkaar om erover te vertellen:

Leg in de kring de verschillende soorten fruit en groente

•

Wat heb je gegeten?

neer. Bespreek met de kinderen welk soorten fruit en

•

Hoe smaakte het?

groente ze al kennen en wat ze nog niet kennen. Vraag

•

Vond je het lekker?

bijvoorbeeld:

•

Wat vond je het lekkerst? Waarom?

•

Is dit fruit of groente?

•

Wat zou je vaker mee naar school willen nemen?

•

Wie kent dit fruit / deze groente?

•

Hoe heet het?

Als aanvulling op dit lesonderdeel kan doorgegaan wor-

•

Weet je welk deel van de plant het is?

den met het proeven van fruitsapjes, zoals beschreven in

•

Heb je het wel eens geproefd?

bij Extra A.

•

Vind je het lekker?

•

Hoe eet je het meestal?
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Les 4: Dit eten ken ik nog niet
Dits en Dats
In je lichaam zit een alarmbelletje dat rinkelt als
je iets eet of drinkt dat je nog niet kent. Hierdoor
beschermt je lijf je tegen giftige stoffen. Als je een
keer iets gegeten of gedronken hebt en je vond het
lekker, dan zal je lijf dit opslaan. De volgende keer
kent je lijf dit eten en keurt het goed. Dit heet je
‘smaakgeheugen’. Je smaakgeheugen wordt steeds
groter omdat je steeds meer dingen eet. Nieuwe
smaken moet je wel 10 tot 15 keer proeven voordat
je ze herkent!

6. Koksmutsen inkleuren
[Kopieerblad 23: Lekker 20 koksmutsen voor mij!]
Aan het eind van deze les mogen de kinderen koksmutsen inkleuren voor elk kopieerblad waarvan ze de
opdrachten hebben gemaakt.

Extra
A. Sap proeven

B. Zit en sta-spel

Laat de kinderen diverse soorten (minder bekende)

Weten de kinderen nu wat groente is en wat fruit? Laat

sappen proeven en beoordelen. Te denken valt aan wit

de kinderen zitten in de kring. Noem een groente- of

druivensap, mangosap, papajasap, ananassap, bessen-

fruitsoort. Laat de kinderen opstaan als ze denken dat

sap, meervruchtensap, tomatensap en wortelsap.

het een groente is en blijven zitten als ze denken dat het

Bij het proeven kunnen de kinderen letten op de smaak,

fruit is. Noem bijvoorbeeld de volgende groenten en fruit:

de kleur en het uiterlijk van de sappen.

banaan, champignon, citroen, kiwi, maïs, peer, bietjes,
spuiten, framboos, tomaat, ananas, taugé, aardappel
(geen van beiden! Het is een knolgewas), paprika,
mandarijn, spinazie, spitskool.

C. IJsjes maken
Maak met de kinderen gezonde vruchtenijsjes. Pers sap
van één of meerdere soorten fruit en leng dit aan met
een beetje water. Doe deze vloeistof in waterijsjeshouders (met een stokje erin) en zet het in de vriezer.
Welke smaken ijsjes bevallen het beste?
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Les 5: Mag ik trakteren?
Les 5: Ontdekken, koken, genieten

Benodigde voedingsmiddelen:
•

Doel:

Verschillende soorten fruit, bijvoorbeeld aardbeien,
appels, kersen, banaan

De kinderen:

•

•

Repen (pure) chocolade

kunnen verschillende traktaties linken aan

Kopieerbladen:

verschillende feesten

•

Kopieerblad 8 – Een poes van mandarijn

•

vergelijken elkaars lievelingstraktaties

•

Kopieerblad 9 – Chocoladefruit

•

proeven diverse soorten traktaties

•

Kopieerblad 10 – Bij welk feest hoort dit?

•

ervaren dat eten ook genieten is

•

•

maken zelf een traktatie

Eigen kopieerblad 23 – Lekker 20 koksmutsen
voor mij!

Duur van de les

Werkvormen

1¼ uur

Klassengesprek, zelfstandige opdracht, koken in
groepjes

Materiaal
Smaakkist

Terugblik en vooruitkijk

Benodigdheden:

Bij de vorige les hebben we nieuwe soorten fruit en

•

Pannetje

groente geproefd. Vandaag gaan we kijken naar bijzon-

•

Kom

der eten, namelijk traktaties! En we gaan zelf iets lekkers

•

Elektrische kookplaat (of magnetron)

maken!

•

Garde

•

Bord

•

Saté prikkers

1. De boodschappenmand

Laat de kinderen op kopieerblad 8 zelf ook een leuke

Pak voor deze les een traktatie uit de boodschappen-

traktatie tekenen.

mand. Bijvoorbeeld een mandarijn of sinaasappel met
een papieren parasolletje er in. Vraag de kinderen wat

3. Traktatierecept maken

het is en waar het voor dient. Wanneer mogen de kinde-

[Kopieerblad 9: Chocoladefruit]

ren trakteren?

De kinderen gaan nu zelf een traktatie maken. Gebruik
hiervoor kopieerblad 9. Laat de chocolade in een kom

2. Klassengesprek

in een pannetje met water smelten ( ‘au bain marie’).

[Kopieerblad 8: Een poes van mandarijn]

Gebruik wel pure chocolade, dat werkt het beste.

Bespreek met de kinderen bij welke speciale gelegen-

Chocolade kan ook in de magnetron worden gesmolten,

heid er getrakteerd wordt. En als ze trakteren op school,

maar pas wel op dat het niet verbrandt. De stukjes fruit

wat trakteren ze het liefst? Welke (hoofd)smaak heeft

kunnen met een vork voorzichtig in de gesmolten choco-

dat? Turf op het bord of ze het liefst een zoete traktatie

lade worden gedoopt. Laat ze daarna goed hard worden

kiezen of een zoute (hartig). Welke smaak heeft de groep

in de koelkast voordat de kinderen er van gaan snoepen.

het liefst, als je de streepjes telt? Hadden de kinderen

4. Feesten en hun traktaties

dat verwacht?

[Kopieerblad 10: Bij welk feest hoort dit?]
Je kunt vaak met simpele ingrediënten hele leuke trak-

Pak de zak pepernoten of speculaasjes uit de bood-

taties maken. Steek bijvoorbeeld twee cocktailprikkers,

schappenmand. Vraag de kinderen wat het is. Wanneer

twee amandelen en twee krenten in een mandarijn en je

eten we dit? Van oudsher hoort dit bij Sinterklaas. Wat

krijgt een leuke mandarijnpoes zoals op kopieerblad 8!

eten we nog meer met Sinterklaas? (chocoladelet-
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Les 5: Mag ik trakteren?

er nog meer? Besteed hierbij aandacht aan zowel

Extra
A. Traktaties in de klas

feesten die van oudsher in Nederland voorkomen zoals

Besteed de komende tijd bij verjaardagen extra aan-

Sinterklaas, Kerst, Pasen en Oud en Nieuw, als aan

dacht aan de traktaties die worden uitgedeeld. Laat de

feesten die oorspronkelijke uit andere culturen komen

kinderen de traktaties goed proeven en bedenken welke

zoals het Suikerfeest (Islamitisch feest na afloop van de

smaken de traktaties hebben.

ters, marsepein, strooigoed). Welke feestdagen zijn

Ramadan), Diwali (Hindoestaans Licht feest) en Pesach
(Joods Paasfeest). Laat de keuze hiervan afhangen van

B. Feestelijke bezoeker

de culturele samenstelling van de klas. Kunnen de kin-

Vraag een ouder of andere volwassene uit een andere

deren bedenken welke speciale dingen op deze feest-

cultuur om in de klas wat te vertellen over feestdagen uit

dagen worden gegeten? Wat vinden de kinderen een

zijn/haar cultuur en specifieke traktaties die er bij horen.

leuk feest? Waarom? Hoe vieren ze het thuis en/of op

Misschien kan daarna één van die lekkernijen ook wor-

school?

den gemaakt in de klas!

In dit gesprek moet ruimte zijn voor de kinderen om te
praten over eten en genieten, en over gewoontes uit

C. Traktatieposters

andere culturen. Laat de kinderen op kopieerblad 10 de

Bestel gratis een traktatieposter (A1-formaat) met

verschillende feesten met eten dat er bij hoort invullen.

gezonde traktatievoorbeelden bij het Voedingscentrum
(Artikelnummer 119). Of bestel de multiculturele trakta-

5. Koksmutsen inkleuren

tiekalender bij het NIGZ (€ 5.00 exclusief verzendkosten

[Kopieerblad 23: Lekker 20 koksmutsen voor mij!]

per set van 3 exemplaren) (bestelnummer OJ031244).

Aan het eind van deze les mogen de kinderen koksmutsen inkleuren voor elk kopieerblad waarvan ze de

D. Een taart van papier

opdrachten hebben gemaakt.

Geef ieder groepje een groot vel papier met een grote
cirkel daarop getekend. Laat ze de taart helemaal opvullen met plaatjes en tekeningen van dingen die ze lekker
vinden.
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Les 6: Hoe smaakt die kleur?
Les 6: Zien, ervaren, genieten

Benodigde voedingsmiddelen:
•

Yoghurt

Doel

•

Rode kleurstof

De kinderen:

Kopieerbladen:

•

ervaren dat kleuren invloed hebben op smaak van

•

Kopieerblad 11 – Kleurenkwartet

eten

•

Kopieerblad 12 – Goede kleuren

•

denken na over de kleuren van eten

•

Kopieerblad 13 – Mooie, lekkere kleuren

•

vormen een mening over welke kleuren van eten zij

•

Eigen kopieerblad 23 – Lekker 20 koksmutsen

mooi en lekker vinden

voor mij!

Duur van de les

Werkvormen

50 minuten

Klassikale onderzoekskring, groepsgesprek, denkspel,
zelfstandig opdracht

Materiaal
Smaakkist

Terugblik en vooruitkijk

Benodigdheden:

Tijdens de vorige les hebben we gepraat over traktaties

•

Bakjes

en we hebben zelf een traktatie gemaakt en geproefd.

•

Lepeltjes

Vandaag gaan we kijken naar de kleuren van eten.

1. De boodschappenmand

•

Pak het groene bloemkooltje of witte paprika uit de
boodschappenmand. Wat is dit? Wat vind je van de kleur

Welke kleur denk je dat ze erbij doen bij ketchup,
bananenvla, aardbeienijs, drop?

•

Wat gebeurt er als eten een kleur heeft die anders is

ervan? Welke kleur heeft het meestal? Denk je dat dit

dan je had verwacht? Denk maar eens aan een

ook anders smaakt? Laat een aantal kinderen een stukje

paarse appel of groen gehakt. Je zou het minder snel

proeven.

durven te proeven.
•

2. Gekleurde yoghurt

Wanneer ziet eten er lekker uit? Als het vers is en niet
verlept en als het de verwachte, kleuren heeft.

Voorbereiding: Zet twee bakjes met yoghurt klaar. Laat

• Welke dingen vind jij er lekker uitzien?

het eerste bakje gewoon wit. Voeg aan het tweede bakje
een klein beetje rode kleurstof toe. Laat de kinderen niet

3. Kleurenspel

zien dat u kleurstof toevoegt. Leg lepeltjes klaar.

Laat de kinderen in de kring zitten. Ieder kind noemt

Lesverloop: Vraag vier kinderen als proefpersoon voor

om de beurt een kleur. De linkerbuurman noemt een

het volgende proefje. Laat de kinderen naar de yoghurt

voedingsproduct dat die kleur heeft, bijvoorbeeld ‘geel

kijken en voorspellen waar de beide soorten yoghurt naar

= banaan’. De rest van de groep bepaalt of dat klopt.

zullen smaken. Laat ze vervolgens beide soorten yoghurt

Kan het ook een andere kleur zijn? Begin zelf. Door met

proeven. Kloppen hun voorspellingen? Dachten ze dat de

een wekker de tijd bij te houden, kun je het tempo erin

rode yoghurt naar aardbei zou smaken? Waarom?

houden. Maak het spel moeilijker door het te spelen,
maar nu met een kleur en de bijbehorende smaak (zoet,

Praat met de kinderen over de kleur van eten:

zout, zuur, bitter). Voorbeeld: geel en zuur = citroen;

•

Wat gebruikten de kinderen bij het proeven?

oranje en zoet = wortel; zwart en zout/zoet = zoute drop;

Hun ogen en hun mond.

geel en bitter/zoet = grapefruit. Lukt het de kinderen

•

Welke van de twee fopte hen? Hun ogen.

weer om een product te bedenken met die kleur én

•

Eten heeft soms van zichzelf niet veel kleur. De fabriek

smaak? Was dat moeilijker?

doet er dan kleur bij met speciale etensverf. Deze
eetverf heet kleurstof.
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Les 6: Hoe smaakt die kleur?
4. Kleurenkwartet

7. Koksmutsen inkleuren

[Kopieerblad 11: Kleurenkwartet]

[Kopieerblad 23: Lekker 20 koksmutsen voor mij!]

De kinderen kunnen nu zelf een kwartet maken met eten

Aan het eind van deze les mogen de kinderen koks-

met verschillende kleuren. Het is leuk hier verschillende

mutsen inkleuren voor elk kopieerblad waarvan ze de

soorten groente en fruit voor te gebruiken, aangezien in

opdrachten hebben gemaakt.

deze productgroep veel kleurvariatie ziet. Tegelijkertijd
leren ze hierdoor weer nieuwe namen en producten. De
kinderen maken in groepjes ieder één of twee setjes
kaarten voor het spel. Hiervoor gebruiken ze kopieerblad 11. Plastificeer het spel eventueel en leg het in de
themahoek of materialenkast.
Groepjes kaarten kunnen bijvoorbeeld zijn:
•

Geel: grapefruit, banaan, ananas, maïs, sinaasappelsap

•

Groen: komkommer, courgette, sperzieboon

•

Rood: tomaat, aardbei, kers, rode paprika

•

Paars: aubergine, braam, blauwe druif, pruim

•

Oranje: wortel, mandarijn, sinaasappel, abrikoos

•

Wit: bloemkool, asperge, witte bes, champignon

•

Bruin: kiwi, koolraap, paddenstoel, meloen, aardappel

Bedenk de verschillende producten samen met de
kinderen. Als dit te moeilijk is, is het ook mogelijk om
bij elk product een kaartje te zetten met de naam van

Extra
A. Blauwe pannenkoeken

het product. De kinderen kunnen vervolgens producten

Laat de kinderen pannenkoeken bakken met beslag

kiezen met de benodigde kleur voor het kwartet.

waar wat groene of blauwe kleurstof aan toegevoegd

verschillende kleuren etenswaar op tafel uit te stallen en

is. Wat gebeurt er met je als je de blauwe of groene

5. Goede kleuren

pannenkoeken ziet? Zien ze er lekker uit? Je weet dat ze

[Kopieerblad 12: Goede kleuren]

gewoon naar pannenkoek zullen smaken, maar toch…

De kinderen kleuren de producten op kopieerblad 12
in de juiste kleuren. Bespreek daarna kort hun keuzes.

B. Onrijp naar rijp

Welke producten konden meerdere kleuren zijn?

Bananen hebben een andere kleur als ze geplukt worden
dan als ze gegeten worden. Welke kleur hebben de

6. Mooie, lekkere kleuren

bananen als ze nog niet rijp zijn? Ze worden pas na

[Kopieerblad 13: Mooie, lekkere kleuren]

een poosje lekker zacht en zoet. Laat de kinderen een

Vraag de kinderen welke kleuren zij het mooist vinden.

kleurenstrip maken waarbij ze laten zien hoe de banaan

Zijn die kleuren ook (meestal) lekker? Zijn er ook kleuren

langzaam rijp wordt.

die ze niet mooi vinden? Zijn deze kleuren wel vaak
lekker?

C. De gekke schilder

Laat de kinderen een kleur kiezen die ze mooi vinden en

Laat de kinderen een schilderij maken van eten met

op Kopieerblad 13 eten en drinken in die kleur tekenen.

‘verkeerde’ kleuren. Paarse bananen, witte worteltjes

Vinden ze dat eten ook allemaal lekker? Als alle meisjes

en blauwe aardappels, roze spruitjes. Alles kan!

alleen de kleur roze kiezen, vraag ze dan naar een andere
kleur die ze ook mooi vinden.
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Les 7: Hoe voelt en klinkt eten?
Les 7: Voelen, horen, verbazen

•

Voedingsmiddelen met verschillende vormen, bijvoorbeeld: snee brood, Turks rond brood, aardap-

Doel

pel, rijstkorrels, spaghetti, banaan, mandarijn, wortel,

De kinderen:

tomaat, Spaanse peper, lychee, bloemkool, aubergine,

•

ervaren hoe producten voelen

•

proberen vorm aan product te koppelen

•

ontdekken dat voelen met je handen en mond

voorbeeld beschuit, brood, appel, wortel, sappige

bijdraagt aan smaak

peer, radijs of koolrabi, water, yoghurt.

•

bieslook, verse basilicum, pak melk, pak yoghurt, kaas
•

ervaren hoe eten klinkt

Voedingsmiddelen met verschillende consistentie, bij

Kopieerbladen:
•

Kopieerblad 14 – Wat is dit voor vorm?

Duur van de les

•

Kopieerblad 15 – Smak, smak!

45 minuten (+ tijd van roulerende tweetallen in ontdek-

•

Eigen kopieerblad 23 – Lekker 20 koksmutsen

hoek)

voor mij!

Materiaal

Werkvormen

Smaakkist

Klassikale inleiding, ontdekken in de groep, ontdekken

Benodigdheden:

in tweetallen, nabespreking, zelfstandige opdracht

•

Zak met treksluiting (zoals knikkerzak)

•

2 dozen

Terugblik en vooruitkijk

•

2 theedoeken

Tijdens de vorige les hebben we gekeken naar kleuren en

•

Blinddoeken

eten. Vandaag gaan we niet onze ogen gebruiken, maar

Benodigde voedingsmiddelen:

onze handen. We gaan veel voelen! En we gebruiken

•

onze oren bij eten.

Maïskorrels

1. De boodschappenmand

Laat de maïskorrels zien. Wie had het goed geraden?

Pak de kiwi uit de boodschappenmand. Weten de kinde-

Hoe wisten ze het? Was het moeilijk?

ren wat het is? Hoe smaakt het? Weten de kinderen ook
hoe een kiwi voelt? Laat de kiwi de kring rondgaan. Alle

3. Voelen in de ontdekhoek

kinderen voelen eraan en beschrijven hoe het voelt.

Voorbereiding: Vul twee dozen met een aantal voedingsmiddelen met verschillende vormen en dek deze dozen

2. Samen voelen

af met een theedoek. Zet deze dozen in een ontdekhoek

Voorbereiding: Doe wat maïskorrels in een donkere zak

waar telkens een aantal leerlingen heen kunnen gaan.

met een treksluiting, zoals een knikkerzak, of stop ze in

Lesverloop: Verdeel de groep in tweetallen. Laat de

een dicht doosje en maak een kleine, ronde opening voor

duo’s om beurten plaatsnemen in de ontdekhoek. Doe

een hand in de zijkant.

één van de kinderen een blinddoek voor. Het andere kind

Lesverloop: Vertel de kinderen dat we het nu moeilijker

laat het ‘blinde’ kind steeds een ander product uit één

gaan maken want ze mogen het eten nu niet zien als

van de dozen voelen. Het ‘blinde’ kind probeert te vertel-

ze eraan voelen. Laat de dichte zak of doosje met de

len wat hij voelt. Stimuleer hierbij opnieuw het benoemen

maïskorrels erin de kring rondgaan. Ieder kind mag even

van verschillende vormen en structuren. Daarna wisselt

voelen en beschrijven wat ze voelen. Stimuleer hierbij

het tweetal van blinddoek en laat het andere kind het

verschillende soorten woorden zoals lekker, glad, klein,

‘blinde’ kind producten voelen uit de andere doos. Het

hard, niet rond, enzovoort. De kinderen mogen nog niet

geblinddoekte kind probeert weer te vertellen wat hij

zeggen wat ze denken dat het is! Vraag als iedereen

voelt.

gevoeld heeft wat ze denken dat ze gevoeld hebben.
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Les 7: Hoe voelt en klinkt eten?
4. Nagesprek

radijsje. Klinkt het anders als je met je mond dicht eet

Stal alle producten uit de voeldozen in de kring uit en

of met je mond open? Laat de kinderen ook verschil-

bespreek de ervaringen.

lende drankjes drinken. Hoe klinkt het als je drinkt? Is er

•

Wat voelde je allemaal?

verschil tussen water en melk drinken en een iets dikkere

•

Had je snel door wat je in je handen had?

vloeistof als yoghurt of vla? Vul samen met de kinderen

•

Vond je het moeilijk om te voelen en te raden?

kopieerblad 14 in.

•

Gebruikte je soms andere dingen van je lijf om je te

De consistentie of structuur van een voedingsmiddel

helpen, bijvoorbeeld je neus of je mond?

hangt ook af van de versheid van het product. Een niet-

Welke dingen voelden lekker aan? Hoe voelden die

verse komkommer is slapper en niet zo sappig meer.

aan dan?

Een beschuit die niet afgedekt bewaard is, wordt slap.

•
•

Welke dingen voelden niet lekker aan?

•

Welke vormen heb je allemaal gevoeld?

Dits en Dats
Smakken of met je mond open eten mag thuis vaak

5. Zelfstandige opdracht

niet, omdat dat niet hoort in Nederland. Maar in

[Kopieerblad 14: Wat is dit voor vorm?]

China is het juist heel gewoon dat er wordt gesmakt.

De kinderen maken zelfstandig kopieerblad 14. De kinde-

Dat betekent dat mensen het lekker vinden!

ren bekijken de vormen van de verschillende producten.
Wat is het? Laat ze de naam van het product onder de
tekening schrijven. De kinderen die pas kunnen schrijven

7. Koksmutsen inkleuren

kunnen de woorden van één lettergreep schrijven: brood,

[Kopieerblad 23: Lekker 20 koksmutsen voor mij!]

prei, kers, boon, kip, koek, vis. De twee moeilijke woor-

Aan het eind van deze les mogen de kinderen koks-

den: kousenband (Surinaamse lange boontjes) en cham-

mutsen inkleuren voor elk kopieerblad waarvan ze

pignon of paddenstoel kunnen ze overslaan. Kinderen uit

de opdrachten hebben gemaakt.

groep 4 kunnen dit wel proberen. Ook kan bij groep 4 de
schrijfopdracht uitgebreid worden, bijvoorbeeld: sperzieboon, kippenpoot, biscuit, schol. Daarna maken ze iedere
tekening af en kleuren het in de goede kleur.

6. Lekker smakken?
[Kopieerblad 15: Smak, smak!]
Doe dit onderdeel net voor de pauze zodat de pauzehapjes van de kinderen gebruikt kunnen worden. Vul ze aan
met producten die ze niet bij zich hebben.
Hoe klinkt het eten van een beschuit? Je kauwt met
je tanden en kiezen op de beschuit. Dat is nodig om
het eten in stukjes te verdelen zodat je het beter kunt
verteren. Kauwen maakt geluid. Het ene product heeft
een harde structuur, het andere zacht. Dat geeft een
bepaalde sensatie in je mond waardoor het bijdraagt aan
mondgevoel, een onderdeel van smaak.
Laat de kinderen verschillende dingen kauwen. Denk
bijvoorbeeld aan een stukje beschuit; brood, appelpartje (pas geschild), sappige peer, wortel, komkommer,
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Les 7: Hoe voelt en klinkt eten?
Extra
A. Proeven

noemen. Wie kan raden om welk voedingsmiddel het

De producten die de kinderen gevoeld hebben kunnen

en plat. Het is zo groot als een bord. Het is geel en bruin.

ze ook proeven.

Waar denk ik aan? (Een pannenkoek).

B. Pauzehap voelen met handen en mond

D. Hoe klinkt vers?

Laat de kinderen ook (met schone handen!) hun pauze-

De consistentie of structuur van een voedingsmiddel

hapje voelen: hoe voelt de binnenkant van een banaan,

hangt af van hoe vers het is. Een niet-verse komkommer

boter op je brood, vruchtenyoghurt. Hoe voelt het in je

is slapper en niet zo sappig meer. Hetzelfde geldt voor

mond? Wat is het verschil tussen melk drinken en yog-

een niet-verse wortel. Een beschuit die niet afgedekt

hurt? Hoe voelt dat in je mond?

bewaard is wordt slap. Bij het kauwen geeft hij niet veel

gaat? Bijvoorbeeld: Ik denk aan iets ronds. Het is rond

geluid meer. Brood wordt juist droger en harder als je

C. Raadspel

het onafgedekt bewaard. Doe een proef in de klas met

Speel het volgende raadspelletje, waarbij het ook van

verschillende soorten fruit, groenten, brood en beschuit.

belang is om heel goed de vorm van het product te

Laat de producten op een bord in de vensterbank staan

beschrijven. Neem een bepaald voedingsmiddel in

en kijk hoe ze van consistentie veranderen.

gedachten. Beschrijf het daarna zonder de naam te
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Les 8: Wat ruik ik daar?
Les 8: Verwonderen, ruiken en proeven

Benodigde voedingsmiddelen:
• Verschillende producten om te ruiken: melk, koffie,

Doel

thee, rauwe ui, yoghurt, kaneel

De kinderen:
•

• Verschillende producten om te proeven met neus

ontdekken welke invloed de neus en geuren hebben

dicht: komkommer, peer, meloen, tomaat, ontbijtkoek,

op smaak

roggebrood, dropje, pepermuntje

•

ervaren dat er zonder geur nauwelijks smaak is

• Sneden oud bruin brood (halve per leerling)

•

ervaren dat lekkere geuren zorgen dat het water je

• Eieren

in de mond loopt

• Melk

bakken wentelteefjes

• Kaneel

•

• Suiker

Duur van de les

• Knijpfles margarine

1 uur

Kopieerbladen:
• Kopieerblad 16 – Top 3

Materiaal

• Kopieerblad 17 – Wentelteefjes

Smaakkist

• Eigen kopieerblad 23 – Lekker 20 koksmutsen

Benodigdheden:

voor mij!

•

Blinddoek

•

Kookplaat

Werkvormen

•

Koekenpan met anti-aanbaklaag

Klassikale inleiding, proefjes in tweetallen, nabespreking,

•

Broodmes

koken in groepjes, samen eten

•

Spatel

•

Kom (1 per 4 kinderen)

Terugblik en vooruitkijk

•

Vork

Tijdens de vorige les hebben we eten gevoeld. We

•

Diep bord (1 per 4 kinderen)

waren met onze handen bezig. Vandaag gaan we aan

•

Lepel

de gang met onze neus! We gaan veel ruiken!

•

Borden

1. De boodschappenmand

lessen over smaak. Welke organen die worden gebruikt

Pak het pak koffie uit de boodschappenmand. Vraag ze

bij het proeven zijn al aan bod gekomen? De tong om te

aan het pak te ruiken. Ruiken ze iets? Nee, het is lucht-

proeven, ogen om kleuren en vorm te zien, oren om eten

dicht verpakt. Dat betekent dat er geen lucht uit het pak

te horen klinken, de mond om structuur te voelen, je vin-

naar buiten lekt. Hierdoor blijft het vers. Maar om te rui-

gers om vorm en structuur te voelen. Welke belangrijke

ken moet er juist lucht bij! Want we zuigen de lucht op

mist er nog bij goed proeven? De neus om etensgeuren

met onze neus en de geuren zitten in de lucht! Knip het

te ruiken! We gaan nu kijken hoe belangrijk de neus is

pak open. Horen ze het ‘pshj’-geluid als de lucht erbij

bij proeven van eten.

komt? Laten de kinderen nog eens ruiken. Wat ruiken

Laat de kinderen verschillende producten ruiken. Hoe

ze nu? De geur van koffie. Vandaag gaan we het over

ruikt melk? Ruikt chocolademelk anders dan melk?

etensgeuren hebben.

Wat is de top 5 van lekkerste geuren in de keuken
thuis? Wat van de vieste? Hoe ruiken gebakken uien?

2. Ruiken

Bespreek deze vragen met de kinderen in de klas.

[Kopieerblad 16: Top 3]

Laat ze daarna op kopieerblad 16 hun 3 favoriete

Vraag de kinderen wat ze hebben geleerd in de andere

etensgeuren opschrijven of tekenen.
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Les 8: Wat ruik ik daar?
3. Proeven zonder te ruiken

gerecht dat gemakkelijk te maken is met kinderen, een

Voorbereiding: Zet bordjes klaar met stukjes van de ver-

kookplaat, koekenpan en hulp. Op kopieerblad 17 staan

schillende voedingsmiddelen. Leg ook blinddoeken klaar.

de benodigdheden en de uitleg beschreven. Verdeel de

Deze smaakproef kan op verschillende manieren worden

kinderen in een paar groepjes en zorg voor (stagiaire of

uitgevoerd. Het kan klassikaal worden gedaan waarin

ouder) hulp. Doe deze activiteit vlak voor de pauze of

alle tweetallen tegelijk aan de slag gaan. Ook kan er een

tegen het einde van de ochtend, zodat de wentelteefjes

een ‘proefjeshoek’ worden gemaakt en kunnen de duo’s

kunnen worden gegeten in plaats van pauzehap of bij

om beurten in de ontdekhoek plaatsnemen en de proef

het overblijven.

doen.
Lesverloop: Verdeel de groep in tweetallen. Per tweetal

5. Het water loopt me in de mond

krijgt steeds één kind de blinddoek voor. Dit kind moet

Vraag de kinderen wat er gebeurde als je iets lekkers

steeds zijn neus goed dichtknijpen. Laat het ‘ziende’

ruikt in de keuken, bijvoorbeeld wentelteefjes. Wat

kind een stukje eten in de mond van zijn ‘blinde’ maatje

gebeurt er met het water in hun mond? Concludeer

stoppen. Het ‘blinde’ maatje moet raden wat hij proeft.

met de kinderen dat het speeksel in je mond begint te

Wissel de rollen na een tijdje om. Hoeveel raadt het

lopen wanneer je geuren ruikt van iets dat je lekker vindt.

geblinddoekte kind goed?

Waarom komt het speeksel op gang? Omdat speeksel
helpt eten zachter te maken. Hierdoor kan je het mak-

Praat over hun ervaringen:

kelijker doorslikken.

•

Was het moeilijk te raden wat je at?

•

Waarom was dat moeilijk?

Dits en Dats

•

Hoeveel raadde je goed?

In je mond begint de vertering van je eten! Officieel

•

Hoe komt dat?

heet het opnemen van eten door je lijf ‘spijsverte-

•

Kun je goed proeven als je erg verkouden bent?

ring’. Spijs is het oude woord voor eten. En verteren

Waarom niet?

betekent het afbreken van eten in kleine stukjes

Wat weten we nu? Dat onze neus heel belangrijk

zodat je maag en je darmen er allerlei belangrijke

is bij het proeven.

stoffen uit kunnen halen.

•
•

Welke eten of drinken vind je heerlijk ruiken?

•

Zijn er ook soorten eten die je niet lekker vindt

6. Koksmutsen inkleuren

ruiken?

[Kopieerblad 23: Lekker 20 koksmutsen voor mij!]

Dits en Dats

Aan het eind van deze les mogen de kinderen koks-

Je neus kan tussen de 4000 en 10.000 geuren her-

mutsen inkleuren voor elk kopieerblad waarvan ze de

kennen! Dit is veel meer dan de tong kan proeven.

opdrachten hebben gemaakt.

Je tong herkent de grote lijnen van een smaak, maar

Extra
A. Ruikproef

je neus kent alle details.

Maak een ruikproef die kinderen in de ‘geurhoek’ kunnen

4. Wentelteefjes maken

doen. Maak bijvoorbeeld vijf potjes met gemalen koffie,

[Kopieerblad 17: Wentelteefjes]

losse thee, kaneel, teentje gepelde knoflook, beetje yog-

Een Oudhollands gerecht dat gemaakt werd van oud

hurt. Laat steeds één geblinddoekt kind aan de potjes

brood als restverwerking is wentelteefjes. De sneden

ruiken. Welke geuren zijn dit?

brood worden in een mengsel van losgeklopt ei met
melk, beetje suiker en kaneel geweekt, uitgelekt en daar-

B. Lunch raden

na in een koekenpan met een klontje boter gebakken.

Laat de kinderen elkaar om beurten blinddoeken. Ze

De geur van gebakken wentelteefjes (zoet, kaneel, ei en

laten elkaar dan ruiken wat er in hun lunchpakket zit.

brood) zet de speekselklieren aan het werk. Dit is een

Kan het kind raden wat erin zit?
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Les 9: Waar komt dat vandaan?
Les 9: Nadenken, ontdekken, verwonderen

Kopieerbladen:
• Kopieerblad 18 – Waar komt het vandaan?

Doel

• Kopieerblad 19 – Veeboer, visser of landbouwer?

De kinderen:

• Eigen kopieerblad 23 – Lekker 20 koksmutsen

•

weten waar welke voedingmiddelen vandaan komen

•

bekijken planten in hun natuurlijke omgeving in de

voor mij!

Werkvormen

schooltuin

Klassikale inleiding, zelfstandig werken, uitje naar de

Duur van de les

schooltuin, zelfstandige knipopdracht, nabespreking

50 minuten

Terugblik en vooruitkijk
Materiaal

Tijdens de vorige les hebben we allerlei eten geroken.

Smaakkist

Nu hebben we alle zintuigen gehad. Vandaag gaan we

Benodigde voedingsmiddelen:

eens kijken waar eten vandaan komt.

•

blikje zalm

•

pot jam

1. De boodschappenmand

Laat de kinderen verder nadenken over voeding uit de

Pak de tomaat uit de boodschappenmand. Vraag de kin-

fabriek en uit de natuur door middel van het volgende

deren of zij weten waar een tomaat vandaan komt (van

reactiespel. Label drie hoeken van het lokaal met ‘plant’,

een plant, een tomatenplant). En sinaasappels? (van

‘dier’ en ‘fabriek’. Teken op 3 blaadjes bijvoorbeeld een

bomen). Waar komt de rest van ons voedsel vandaan?

(gestileerde) plant, een dier en een fabriek. Plak deze

Prikkel hen bijvoorbeeld door te vragen waar yoghurt

tekeningen in de drie hoeken. De kinderen gaan midden

vandaan komt. Komt dat van een ‘yoghurtplant’? Nee,

in het lokaal staan. Als u een voedingsproduct noemt

natuurlijk niet. Het komt van een dier, namelijk de koe.

rennen ze naar de hoek waarvan zij denken dat het daar

De koe geeft melk. Vervolgens voegt de boer een spe-

vandaan komt. Vraag na elk product enkele kinderen

ciale bacterie toe die de melk dik en zuur maakt en zo

waarom ze in díé hoek zijn gaan staan. Roep bijvoor-

ontstaat yoghurt.

beeld de volgende producten: yoghurtdrank, scharrelei,
abrikoos, boterhamworst, tuinkers, visstick, pizza, karne-

2. Nadenken over de herkomst van
producten

melk.

[Kopieerblad 18: Waar komt het vandaan?]

ten op de één of andere manier toch be- of verwerkt

Beseffen de kinderen dat het merendeel van de produc-

Laat de kinderen kopieerblad 18 invullen. Hierbij moeten

wordt in de fabriek? Welke voedingsmiddelen kennen

ze de voedingsmiddelen aan de linkerkant verbinden met

de kinderen nog meer die uit de fabriek komen?

de juiste herkomst. Bespreek de antwoorden. Hadden ze
alles goed?

3. Naar de schooltuin

Maak het nu een beetje moeilijker. Leg een blikje zalm

Ga met de kinderen naar de schooltuin of een edu-

en een potje jam in de kring. Bij welke plaatjes rechts op

catieve of moestuin in de omgeving. De Nederlandse

het kopieerblad horen deze twee producten? Bij geen

Zuivelorganisatie heeft een lijst met boerderijen die

van de plaatjes. De zalm komt van de vis. Dit is wel een

bezocht kunnen worden op hun website staan, zo ook

dier maar dan uit het uit het water. Jam komt van fruit,

de Vrienden van het Platteland. Hier kunt u met de

maar moet eerst in de fabriek veranderd worden in jam.

kinderen groenten, kruiden en fruit bekijken, maar ook

Dit gebeurt door fruit te koken, te mengen met suiker en

de manier bekijken waarop de producten groeien en

versteviger en af te laten koelen in luchtdichte potjes.

bloeien. Welk voedingsproduct vinden de kinderen het
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indrukwekkendst? Laat ieder kind één product kiezen en

B. Tuinkers zaaien

dit product tekenen. Mogelijk kunnen ze hierbij ook letten

Tuinkers is een groente die snel groeit. Laat de kinderen

op de verschillende groeifases, bijvoorbeeld van zaadje,

potjes of bakjes vullen met een laagje aarde of natte

naar kiemplant, naar plant, naar plant met vruchten.

watten. Hierop kunnen zij de zaadjes strooien (bijvoorbeeld in de vorm van de eerste letter van hun naam).

4. Van welke boer komt het?

Laat de kinderen hun potjes elke dag een beetje(!)

[Kopieerblad 19: Veeboer, visser of landbouwer?]

water geven. Zodra de tuinkers hoog genoeg is, kunnen

Vraag de kinderen of ze weten wat voor soorten boeren

de kinderen de tuinkers afknippen, wassen en opeten.

er zijn? Besteed hierbij aandacht aan boeren die land-

Tuinkers is lekker op brood met kaas, of brood met een

bouwproducten produceren en boeren met vee. Kunnen

beetje boter.

de kinderen voedingsmiddelen noemen die van de vee-

Jullie kunnen ook andere zaadjes zaaien, zoals tomaat,

boer komen? En producten die van het land komen?

paprika en komkommer. Het duurt dan wel veel langer

Wijs de kinderen erop dat er nog een ander soort ‘boer’

voordat er wat opkomt. Kinderen vinden het echter wel

is namelijk de ‘visboer’. Een visser levert dieren uit de

heel erg leuk!

zee. Kunnen kinderen daar voorbeelden van geven?
De kinderen knippen de plaatjes op kopieerblad 19 uit

Dits en Dats

en plakken deze onder de juiste soort ‘boer’. Bespreek

Tuinkers bestaat uit sierlijke groene steeltjes en komt

het daarna kort. Wisten ze alles?

oorspronkelijk uit Noord-Afrika. Het is geen groente
maar een kruid. Tuinkers wordt ook wel sterre- of

5. Koksmutsen inkleuren

bitterkers genoemd. De smaak van tuinkers varieert

[Kopieerblad 23: 20 koksmutsen voor mij!]

van pittig tot scherp. Er bestaat een fijne en een

Aan het eind van deze les mogen de kinderen koks-

grove soort. Tuinkers is familie van mosterd en dat

mutsen inkleuren voor elk kopieerblad waarvan ze de

verbaasd je vast niet als je de sterke smaak hebt

opdrachten hebben gemaakt.

geproefd.

Extra
A. Geheugenspel

D. Uitstapje naar kinderboerderij

Speel een alternatieve versie van het bekende spel ‘Ik ga

Maak een uitstapje met de groep naar de kinderboer-

op reis en ik neem mee’. Zeg: ‘Ik ga naar de …. (bijvoor-

derij: welke van deze dieren leveren voedsel? Welke en

beeld groentewinkel) en ik koop …. (bijvoorbeeld sla).’

hoe?
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Les 10: Samen aan het ontbijt
Les 10: Doen, ervaren en proeven

• Tuinkers
• Komkommer

Doel

• Sinaasappelsap uit pak (1 liter voor 8 kinderen)

De kinderen:

• Rijpe avocado (1 rijpe avocado voor 8 kinderen)

•

gaan aan de slag met recepten

• Banaan (1 voor 4 kinderen)

•

werken in groepjes om te koken

Kopieerbladen:

•

maken een gezellig ontbijt

• Kopieerblad 20 – Afbakken maar!
• Kopieerblad 21 – Gruitdrankje

Duur van de les

• Kopieerblad 22 – Het menu

1 uur

• Eigen kopieerblad 23 – Lekker 20 koksmutsen
voor mij!

Materiaal
Smaakkist

Werkvormen

Benodigdheden:

Koken in groepjes, samen eten, zelfstandig evalueren

•

Mes

•

Schaar

Voorbereiding

•

Oven

Deze les is een integratie van alle lessen en kan als een

•

Keukenmachine of blender

feestelijke afsluiting worden gebruikt waarin de kinderen

•

Snijplank

samen kokkerellen en eten. Het is leuk om ouders hier

•

Garde of vork

ook bij te betrekken! Laat de ouders van tevoren weten

•

Litermaat

dat de kinderen op school ontbijten en dus thuis niet

•

Kom

hoeven te ontbijten vóór school. Ook is het handig om

•

Glazen

een ouder te vragen om een kookgroepje te begeleiden

•

Tafeldekbenodigdheden als tafelkleden, servetten,

en te helpen.

borden en bestek
Benodigde voedingsmiddelen:

Terugblik en vooruitkijk

•

Afbakbroodjes (allerlei soorten wit, bruin, met zaden

In de vorige les ging het over waar eten vandaan komt.

en pitten, liefst miniformaat)

In deze les gaan we samen koken en alles klaarmaken

•

Magere smeerkaas of plakjes gebraden kipfilet

om samen te gaan ontbijten.

•

Appel of peer

1. Samen kokkerellen
Bij een feestelijk ontbijt horen lekkere broodjes, fruit,
melk, een lekkere pot thee of een speciaal drankje. Een
menu er bij is ook feestelijk. En natuurlijk moet de tafel
feestelijk gedekt worden. Verdeel de klas in drie groepen. Iedere groep is verantwoordelijk voor het maken
van een onderdeel van het ontbijt. Er is een afbakgroep,
een Gruitdrankgroep en een menu- en tafeldekgroep.
Wijs de hulpouders erop dat ieder recept is bedoeld
voor 4 of 8 personen. Er zal dus berekend moeten
worden hoeveel meer er nodig is voor de hele klas.
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Les 10: Samen aan het ontbijt
2a. De afbakgroep
[Kopieerblad 20: Afbakken maar!]

Extra
A. Liedje

Deze groep bakt verschillende soorten afbakbroodjes in

Zing het volgende liedje met de kinderen,

de oven. Door het gebruik van afbakbroodjes is dit niet

op de wijs van ‘Elsje Fiederelsje’:

al teveel werk en niet al te moeilijk.
Elsje Fiederelsje, heeft een boterham op haar bord.

2b. De Gruitendrankgroep

Zij moet zo naar school, dus de tijd is nog maar kort.

[Kopieerblad 21: Gruitdrankje]

Kiezen, kiezen moet ze snel, brood met komkommer,

Gruiten betekent: groente en fruit eten! (SchoolGruiten

Kiezen, kiezen moet ze snel, lekker, dank je wel.

is een programma waarbij twee keer per week groente
en fruit voor de pauze wordt geleverd, zie www.

Elsje Fiederelsje, heeft een boterham op haar bord.

schoolgruiten.nl). Een Gruitdrankje is dus een drank met

Zij moet zo naar school, dus de tijd is nog maar kort.

groente en fruit. Deze groep maakt een sinaasappel-

Kiezen, kiezen moet ze snel, brood met wat smeerkaas,

banaan- avocado drank. Het recept is relatief makkelijk

Kiezen, kiezen moet ze snel, lekker, dank je wel.

te maken. Het handigste is een blender te gebruiken,
maar het kan ook zonder. De avocado en banaan moe-

Laat de kinderen andere soorten beleg noemen die

ten dan worden geprakt met een vork en verdund met

bezongen kunnen worden, bijvoorbeeld: brood met

het sinaasappelsap.

salade, brood met een eitje, pindakaasbroodje.

2c. De Menu versierders

B. Fotoreportage

[Kopieerblad 22: Het menu]

Vraag een ouder foto’s te nemen tijdens de voorberei-

Deze groep schrijft en versiert de menukaarten. Verder

ding voor het feestmaal. Dit is een leuke herinnering om

dekken ze de tafels.

op te hangen in de klas of gang, of voor de schoolwebsite of in de schoolkrant.

3. Samen eten
Iedereen en alles klaar? Alle gerechten worden gezellig

C. Lekker uit!

samen gegeten. Eet smakelijk!

Laat de kinderen dingen tekenen en/of schrijven waar
ze aan terugdenken als ze aan de Smaaklessen denken.

4. Lekker met een mooie koksmuts!

Wat vonden ze bijzonder? Wat hebben ze geleerd? Wat

[Kopieerblad 23: Lekker 20 koksmutsen voor mij!]

vonden ze leuk of lekker?

Laat de kinderen hun laatste koksmuts inkleuren.
Ze hebben er dan 20 verdiend!

D. De boekenhoek

Maak als afsluiting een koksmuts met de kinde-

Leuke kookboeken voor kinderen:

ren. Neem een band stevig papier. Laat de kinderen

•

er een Smaaklessensticker op plakken of zelf een
Smaaklessenlogo tekenen. Niet de band in een ring
zodat het op een kinderhoofd past. Maak met wit crêpe-

Eerste kookboek voor kinderen. Centrale Uitgeverij,
2005

• Het leukste kookboek voor kinderen, Jan de Graaff.
Ruitenberg boek, 2001

papier een muts en plak of niet dit aan de binnenkant

• Koken met kids. Fontaine uitgevers, 2005

van de band.

• Koken kun je Ieren, Petra de Jong. Cyclone

De kinderen kunnen deze muts ook al van tevoren maken
zodat ze die bij het koken op kunnen zetten.

boekproducties, 2004
• Kids in de keuken, Veltman Uitgevers, 2004
• Kinderkookboek, S. Prins, Van Dishoeck, 2003
• De wondere wereld van een keukenkoning, Pierre
Wind, oktober 2006 (voor ouders en kinderen)
• Snoep Goed, G. Hahn en V. Kohn. Uitgeverij
Pereboom
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