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In dit thema...  
heb je ontdekt dat al ons eten en drinken van de boer komt (of uit de visserij) en wat er nodig is voor akkerbouw en visserij. Op het leerblad vind je een samenvatting van het thema. Op 
dit blad vind je nog eens alle belangrijke begrippen op een rijtje: een verzameling van de woordenlijstjes die ook op je werkbladen staan. 
 

Les 1: Lekkere snack Les 2: Alles van de geit 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt met behulp van verpakkingen van 
kroketten onderzocht wat er allemaal in een 
kroket zit. Je zocht uit waar die ingrediënten 
allemaal vandaan komen. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt gekeken naar de geitenboerderij van boer 
Frank. Je hebt een quiz gedaan over de producten 
die van een geit worden gemaakt. 

        

 
ingrediënten  - Grondstoffen van eten. Brood bijvoorbeeld wordt gemaakt van 

de ingrediënten meel, zout, gist en water. 
herkomst  - Waar iets vandaan komt. De herkomst van graan is bijvoorbeeld 

Rusland en Amerika. 
product  - Iets wat iemand heeft gemaakt. Brood bijvoorbeeld is een 

product van de bakker. 

   
vee  - Dieren op of om de boerderij die bedoeld zijn voor productie. 
veehouder  - Ander woord voor veeboer. Een boer die alleen dieren op zijn 

bedrijf heeft. 
veeteelt  - Ander woord voor het houden van vee. 
telen  - Ander woord voor fokken. 
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Les 3: Vissen vangen Les 4: Hongerige gebieden 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt naar een filmpje van het Jeugdjournaal 
over visserij gekeken. Je luisterde naar de 
verhalen van twee vissers: Ahmedou en Hassan. 
Je vergeleek de twee verhalen en je hebt een 
manier van visserij getekend. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt gekeken naar een filmpje over het leven 
van Muhamed. Je hebt onderzocht wat er met de 
veeteelt en akkerbouw gebeurt als er teveel 
droogte is. 

        

 
aardoppervlak  - Buitenkant van de aarde. 
bedreigde diersoorten  - Dieren die dreigen uit te sterven (bijvoorbeeld de tonijn). 
oceaan  - Grote zee tussen werelddelen. 
visserij  - Alle vissers en vissersboten samen. 

   
akker  - Grond waarop groenten en granen worden verbouwd. 
akkerbouw  - Alles wat te maken heeft met het verbouwen van groenten en 

granen op akkers. 
graanzaad  - Korrels waaruit graan groeit . 
oogsten  - Binnenhalen van groenten en granen als ze rijp zijn. 
zaaien  - Zaad in de grond (de akker) stoppen. 

 


