17. Broodje tweede kans

Eigenaar: Groene wiel
Doelgroep: Groep 5 tot en met 8, zowel voor middenbouw als bovenbouw een handleiding
Onderwerpen SLO-themalijn voeding: 4 eten en duurzaamheid
12 sociale aspecten van eten
Doelen
De leerlingen
 kunnen vijf stappen beschrijven in het proces van graan tot brood: graan verbouwen,
graanoogsten, granen malen tot meel, brood bakken en brood verkopen.
 kunnen voorbeelden geven van mensen en machines die betrokken zijn in het proces van graan
tot brood
 realiseren zich dat er energie (mandkracht en brandstof) nodig is om een boterham te maken.
Soort activiteit: Lespakket
Periode: Hele jaar
Locatie: Klaslokaal
Omschrijving
Brood: veel kinderen hebben het dagelijks bij zich in hun lunchtrommeltje. Uit onderzoek blijkt dat we
in Nederland samen dagelijks 400.000 broden weggooien. Dat kan beter! In dit lespakket gaan we in
op de herkomst en de toekomst van brood. Wat is er allemaal voor nodig geweest voordat de
boterham op je bord ligt? En wat gebeurt er met brood als het oud is? Kun je er misschien iets anders
mee doen dan weggooien? Kinderen worden aangezet tot het bedenken van creatieve oplossingen.
Bijvoorbeeld wentelteefjes of broodpudding maken, het omzetten tot energie of nog iets heel anders?
Kortom dit lespakket maakt voedselverspilling ‘behapbaar’ voor kinderen. Brood: veel kinderen hebben
het dagelijks bij zich in hun lunchtrommeltje. Uit onderzoek blijkt dat we in Nederland samen dagelijks
400.000 broden weggooien. Dat kan beter! In dit lespakket gaan we in op de herkomst en de toekomst
van brood. Wat is er allemaal voor nodig geweest voordat de boterham op je bord ligt? En wat
gebeurt er met brood als het oud is? Kun je er misschien iets anders mee doen dan weggooien?
Kinderen worden aangezet tot het bedenken van creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld wentelteefjes of
broodpudding maken, het omzetten tot energie of nog iets heel anders? Kortom dit lespakket maakt
voedselverspilling ‘behapbaar’ voor kinderen.
Specifieke kenmerken

Waardeontwikkeling
Keuzes maken
Betrokkenheid
Handelingsperspectief
Ervaring

niet van toepassing

voldoende

goed
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Contactpersoon: Tessa de Been
Wil je het product inzien of heb je interesse om het product over te nemen? Neem contact op via
groenewiel@ivn.nl of 0317 - 422041.
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