B o e ke n a c t i v i t e i t B S O E t e n & D r i n ke n |

N ove m b e r 2 0 1 8

Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden |
Jan Paul Schutten

Doelgroep groep 6 t/m 8 (10 - 12 jaar)
• Eten
• Weetjes en feiten
• Koken

Inhoud van het boek
In dit boek vertelt meesterverteller Jan Paul Schutten over eten. Van de naamgeving van
gerechten tot het beste armeluisvoedsel, van pindakaas tot astronautenvoedsel.
Meer informatie over dit boek vind je op de website van Nederland Leest Junior.
https://www.nederlandleest.nl/junior/

Werkvormen
Voorlezen/

In korte hoofdstukken worden allerlei (w)etenwaardigheden over eten

zelf lezen

verteld. Je kunt steeds een paar stukjes voorlezen of kinderen kunnen zelf
lezen in het boek. Je kunt van kaft tot kaft lezen of lekker kris kras door
elkaar. Vertel: wie heeft een grappig weetje gelezen?

Weetjes/ Feiten

Dit boek staat vol met allerlei weetjes en feiten. Dat kunnen jullie ook!
Bedenk enkele onderwerpen waar jullie meer over willen weten/vertellen.
Zoek in boeken (bezoek de bibliotheek) en/of op het internet naar leuke
wetenswaardigheden over jullie onderwerp. Stel met elkaar een boekje
of een collage samen. Zo hebben jullie je eigen weetjesboek of -muur.
Tip: de boeken van de serie Waanzinnig om te weten passen hier goed bij.
Zie https://www.kluitman.nl/series/waanzinnig-om-te-weten/

Duurste pizza

Lees het stukje voor over De duurste pizza ter wereld (blz. 41). Dat is

(blz. 41)

nog eens een goed voorbeeld van goede reclame! Verzin met elkaar
reclame voor je lievelingseten. Hoe zouden de kinderen hun geliefde
pannenkoeken, patat of broccolischotel aanprijzen? Maak mooie reclameposters met elkaar!

Waar vandaan?

Lees bladzijde 82 t/m 91 voor. Dit hele stuk gaat over waar bij ons
bekende groenten vandaan komen. Bespreek het met de kinderen na.
Kennen ze al deze groenten? Welke vinden ze lekker? Welke niet?

Zijn er nog andere groenten? Maak vervolgens een wereldkaart met
groenten. Hang een plaat van de wereld op (te vinden op internet) en
laat de kinderen plaatjes of tekeningen van de genoemde groenten bij de
juiste plek plakken. Een wereldgroentenkaart!

Koken
Materialen

Afhankelijk van het gekozen recept. Bijvoorbeeld pan, bakblik, fornuis,
oven, mixer, pollepel, spatel, lepel.

Voorbereiding

Leg alle materialen klaar / verzamel recepten / koop de ingrediënten /
geef ieder kind een schort / handen wassen!

Tijd

60 minuten

Uitvoering

Doe indien mogelijk de boodschappen met de kinderen zelf. Laat ze zelf
op zoek gaan naar de juiste ingrediënten en hoeveelheden. Lees eerst
het recept goed door met elkaar. Hebben we alles? Zet vervolgens alles
klaar, schorten om en handen wassen. En dan, aan de slag! Wie doet wat?
Bereid het gerecht volgens recept. En daarna natuurlijk lekker smikkelen
van zelfgemaakte soep, brood, taart of cakejes. Eet smakelijk!

Andere interessante en leuke boeken over eten en drinken
• Ober! Er zwemt een kwal door mijn soep | Bette Westera
• Lekker uitpakken! Kookboek voor kinderen | Karin Luiten
• Alles kookt over | Anna Woltz
• Kijk ook op Jeugdbibliotheek.nl: https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/lezen/themas/koken.html

