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Inleiding

Waar groeit mijn eten?

Boerderijeducatie Amsterdam

Opwarmles

Elke dag weer ligt er eten op ons bord, zoals brood,
groenten en kaas. Dit project wil kinderen in contact
brengen met de oorsprong van hun eten. Rond de stad
Amsterdam liggen veel boerderijen waar dat kan. Boerderijeducatie Amsterdam geeft kinderen de kans om een
dag mee te werken op een Amsterdamse boerderij. Het
geeft ze de mogelijkheid verder te kijken dan de supermarkt.
Dag in dag uit wordt er door boeren en boerinnen
hard gewerkt om het voedsel te produceren. Op de
boerderij worden koeien gemolken, kalfjes geboren, stallen uitgemest, er wordt gezaaid en geoogst. De boerderij
is voor kinderen een rijke leeromgeving. Tijdens het bezoek ontmoeten kinderen een echte boer(in), vaak voor
het eerst van hun leven. Zij kunnen hem of haar helpen
met al het werk. Op deze manier leren de kinderen de
relatie leggen tussen het boerenwerk en het dagelijkse
eten op hun bord.

Waarom deze les?

Een boerderijbezoek is voor kinderen een spannende onderneming. Om de kinderen voor te bereiden
op het bezoek is het goed om met hen te bespreken wat
ze al weten over de herkomst van hun eten. Weten ze
bijvoorbeeld dat ze voor al het eten afhankelijk zijn van
planten en dieren? In de ‘opwarmles’ die in deze handleiding beschreven staat onderzoeken uw leerlingen de
oorsprong van hun eigen avondmaaltijd. U neemt de
kinderen stap voor stap mee en bekijkt samen van welke
boerderijen rond Amsterdam deze avondmaaltijd komt.
In deze les staat de volgende lijn centraal:
• Wat hebben de leerlingen gisteravond gegeten?
• Van welke planten en dieren is deze maaltijd samengesteld?
• Welke planten en dieren groeien en leven in de omgeving van Amsterdam?
• Wat is het werk dat komt kijken bij het verzorgen van
deze planten en dieren?
Doelen

• De leerlingen weten dat zij voor hun eten afhankelijk
zijn van planten en dieren.
• De leerlingen kunnen uitleggen waar ons eten vandaan komt.
• De leerlingen kunnen lokale producten en producten
van ver komen onderscheiden.
• De leerlingen begrijpen de relatie tussen het werk van
de boer(in) en hun eten.
Benodigdheden

• Memoblaadje per leerling
• Werkblad per leerling
Organisatie

10 min. pre-teaching: in kleine groep (optioneel)
10 min. oriëntatie: in tweetallen
10 min. kern: klassikaal
10 min. verwerking: individueel of in groepjes
10 min. evaluatie en vooruitblik: klassikaal
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Lesverloop
Pre-teaching (optioneel)

Onderstaande begrippen staan centraal in deze les:
• Product
Een product is iets wat gemaakt wordt, bijvoorbeeld
op de boerderij, in een fabriek of door een kunstenaar.
In een winkel kun je producten kopen. Voor het maken
van een maaltijd gebruik je producten.
• Supermarkt
Een grote winkel waar je eten zoals vlees en groenten
en andere producten koopt voor in huis.
• Plantaardig
Het komt van een plant (zonnebloemolie is een plantaardig product, het is gemaakt van de zaadjes uit een
zonnebloem).
• Dierlijk
Het komt van een dier (een ei is een dierlijk product,
het komt van een kip).
• Boer en boerin
De man of vrouw die werkt op een boerderij.
• Veehouderij
Een boerderij waar een boer(in) zorgt voor dieren
zoals koeien, geiten en schapen. Deze dieren worden
gehouden om hun vlees, melk, wol, etc.
• Akkerbouwbedrijf
Een boerderij waar een boer(in) zorgt voor planten zoals aardappelen, graan en maïs. Deze planten worden
vaak gebruikt om andere producten van te maken.
• Tuinderij
Een boerderij waar een boer(in) zorgt voor planten die
groenten en fruit leveren zoals bloemkool, prei, kersen, appels, etc.
Leerlingen die moeite hebben met deze begrippen kunt
u met de activiteit ‘denken - delen - uitwisselen’ voorbereiden op de les. Laat de leerlingen de begrippen
opschrijven en vraag iedere leerling na te denken over
wat de woorden betekenen. Deze betekenis schrijven
zij op achter het woord. Laat de leerlingen vervolgens
in tweetallen hun betekenissen delen, waarbij zij tot een
gezamenlijk antwoord moeten komen. Tenslotte laat u
ieder tweetal de betekenissen in de groep uitwisselen.
De leerlingen kunnen daarbij ook hun eigen ervaringen
vertellen, die bij de begrippen naar boven komen.
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Oriëntatie

Nodig de leerlingen uit om te bedenken wat zij gisteravond gegeten hebben. Laat hen hierover 1 minuut in
stilte (eventueel met de ogen dicht) nadenken.
Verdeel de klas in tweetallen. Geef de leerlingen van ieder tweetal de letter A of B. Geef iedere leerling één memoblaadje en ieder tweetal interviewt elkaar om de beurt
over het avondeten met behulp van de onderstaande
vragen. Schrijf deze vragen op het bord:
• Wat heb jij gisteravond gegeten?
• Welke producten zijn voor jouw maaltijd gebruikt?
• Waar komen deze producten vandaan?
De leerling met letter A begint met interviewen. Aan
het einde van het gesprek kiest hij of zij één product uit
dat leerling B noemde en schrijft dit groot en leesbaar op
een memoblaadje. Hierna draaien de rollen om en interviewt leerling B leerling A.
Als een tweetal klaar is plakken zij de memoblaadjes
op het bord. Als iedereen klaar is leest u samen de antwoorden op. Er zullen producten tussen zitten die dubbel genoemd worden, plak deze over elkaar heen. Op
het bord staan nu allemaal verschillende producten.
Kern

Leg uit dat alles wat wij eten en drinken van planten
en dieren komt: yoghurt, chips en melk koop je in de supermarkt, maar alles wat erin zit komt uit de natuur!
Maak samen met de leerlingen drie groepen van de memoblaadjes op het bord: (1) producten van planten, (2)
producten van dieren en (3) een groep ‘overig’.
Gebruik de volgende vragen bij de indeling:
• Komt het product van een plant? Hoe heet de plant?
• Komt het product van een dier? Hoe heet het dier?
• Maak een aparte groep van producten waarvan niet
duidelijk is waarvan het gemaakt is. U kunt eventueel
enkele leerlingen de opdracht geven thuis uit te zoeken waar deze producten van gemaakt zijn.
Terwijl u met de leerlingen de producten in groepen indeelt, schrijft u of een leerling steeds de naam van de
plant of het dier op het memoblaadje erbij.
Verwerking

Leg uit dat mensen vroeger brood bakten van graan
dat ze zelf zaaiden en oogstten. Ook maakten ze kaas
en yoghurt. Nu doen wij dat niet zelf meer. Meestal hebben we daar geen tijd voor en geen land meer om de de
planten te verbouwen en dieren te houden. Gelukkig zijn
er grote boerderijen waar dat wel kan. Op deze boerderijen groeien de planten en leven de dieren, die voor ons
eten zorgen. Overal in Nederland en ook rond de stad
Amsterdam staan deze boerderijen. Er zijn verschillende
boerderijen; veehouderijen waar koeien voor de melk en
het vlees worden gehouden, akkerbouwbedrijven waar
bijvoorbeeld tarwe en maïs wordt verbouwd en tuinderijen waar bijvoorbeeld fruit zoals appels wordt verbouwd.
Gebruik bij deze uitleg de tekening van het werkblad
Waar groeit mijn eten?.
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Deel de werkbladen uit en bespreek kort de 3 vragen op het werkblad. Laat de leerlingen na de uitleg
individueel of in tweetallen aan de slag gaan.
• Vraag 1
De leerlingen denken na welke planten en dieren (op
de memoblaadjes) op de boerderijen rond Amsterdam
voor komen. Vier van deze planten en dieren schrijven
de leerlingen op hun werkblad bij vraag 1. Per gekozen plant of dier bedenken zij 3 producten die bij de
plant of het dier horen.
• Vraag 2
De planten en dieren die de leerlingen hebben opgeschreven bij vraag 1 geven zij een plaats op de juiste
boerderij rond Amsterdam. Hierbij kunnen zij kiezen uit
een akkerbouwbedrijf, tuinderij of veehouderij. De tekening kan hen helpen bij het kiezen van de boerderij.
• Vraag 3
Bij vraag 3 geven de leerlingen aan welke klussen bij
welke boerderijen horen.
Op pagina 12 staan de werkbladen afgebeeld met de
antwoorden.
Evaluatie

Bespreek met de leerlingen het werkblad. Gebruik
hierbij de memoblaadjes die de leerlingen op het bord
geplakt hebben.
Welke van de producten op het bord, zijn gemaakt van
planten of dieren rondom Amsterdam? Maak van deze
memoblaadjes één groep. Bespreek met de leerlingen,
is dit een grote groep? Komen er veel producten uit de
buurt of komen ze juist van heel ver?
Laat de leerlingen opnieuw hun maaltijd die zij gisteravond aten, in gedachte nemen. Houdt een peiling:
Hoeveel leerlingen hebben een maaltijd gegeten waarbij
planten of dieren gebruikt zijn uit de omgeving van Amsterdam?
Bespreek ook welke klussen een boer doet voor hun
maaltijd. Voordat de leerlingen thuis bijvoorbeeld een
glaasje melk kunnen drinken, is er al veel gebeurd op de
boerderij: gras maaien voor de koeien, de koeien melken, de stallen schoonmaken en nog veel meer. Vertel
dat de leerlingen binnenkort een boer en boerin gaan
helpen met al het werk op de boerderij!
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Achtergrondinformatie

Plantaardige en dierlijke producten

In tegenstelling tot planten, kunnen dieren en mensen niet zelf hun voedingsstoffen maken uit water, lucht
en zonlicht. Al het voedsel dat wij opeten, komt van
planten of dieren. We spreken daarom van plantaardig
dierlijk en voedsel. Meestal eten we delen van een plant
of een dier. Veel plantaardig en dierlijk voedsel wordt
in voedingsmiddelen verwerkt. Daardoor bestaan veel
voedingsmiddelen uit zowel plantaardige als dierlijke bestanddelen. De relatie met de plant of het dier is dan niet
altijd duidelijk zichtbaar.
Boerderijen rondom Amsterdam

Op boerderijen rondom Amsterdam groeien veel
van de producten die wij dagelijks eten. Aan het project
Boerderijeducatie Amsterdam doen 15 van deze boerderijen mee:
• Melkveehouderijen
Rond Amsterdam zijn veel melkveehouderijen. Dit
komt omdat de grond rond Amsterdam ‘veenweide’
is en dit is een geschikte voedingsbodem voor gras.
Koeien, geiten en schapen maken van al dit gras wat
zij eten melk. Op de melkveehouderijen worden deze
dieren verzorgd en tweemaal per dag gemolken. Van
de melk wordt o.a. kaas, boter en yoghurt gemaakt.
Voor de melkproductie krijgen de koeien ieder jaar een
kalf. Veel van deze kalveren gaan naar de slager en
komen dan als vlees op ons bord.
• Akkerbouwbedrijven
Naast melkveehouderijen staan in de omgeving van
Amsterdam ook akkerbouwbedrijven waar aardappelen, maïs en tarwe wordt verbouwd.
• Tuinderijen
Tenslotte worden op de tuinderijen in de omgeving van
Amsterdam groenten verbouwd, zoals prei, wortelen,
bieten, boontjes etc. Net als bij de akkerbouwbedrijven gebeurt dit veel in de Haarlemmermeer. Na de
inpoldering kwam daar grond tevoorschijn waar deze
gewassen goed groeien. In de Haarlemmermeerpolder
wordt ook veel fruit verbouwd.
Meer informatie over wat er groeit rondom Amsterdam vindt u op: www.boerderijeducatie.amsterdam.nl en
www.gisdro.nl/PROEFTUIN/ (proeftuin in kapitalen!).
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Schrijf een plant of dier op die rond Amsterdam groeit of leeft.
Schrijf 3 producten op de tas die bij de plant of het dier horen!

suikerbiet

cola
er
suik
drop

amsterdams

nme

centrum

w w w

.boerderijeducatie.amsterdam.nl

veehouderijen
akkerbouwbedrijven

veehouderijen

tuinderijen

2 Schrijf de planten en dieren uit
vraag 1 bij de goede boerderij.
Op een akkerbouwbedrijf vind je:

3 Welke klus hoort bij welke boerderij?
Trek een lijn naar de goede boerderij.
• stallen schoonmaken
• onkruid weghalen

Op een tuinderij vind je:

• bomen snoeien
• planten zaaien

Op een veehouderij vind je:

• fruit plukken
• dieren voeren
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Schrijf een plant of dier op die rond Amsterdam groeit of leeft.
Schrijf 3 producten op de tas die bij de plant of het dier horen!
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Op een veehouderij vind je:

appels
bloemkool

Op een tuinderij vind je:

mais
aardappelen

Op een akkerbouwbedrijf vind je:

2 Schrijf de planten en dieren uit
vraag 1 bij de goede boerderij.

tuinderijen

akkerbouwbedrijven
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• dieren voeren

• fruit plukken

• planten zaaien

• bomen snoeien

• onkruid weghalen

• stallen schoonmaken

Trek een lijn naar de goede boerderij.

3 Welke klus hoort bij welke boerderij?

veehouderijen

veehouderijen
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