Kook en smul met Pim Pompoen / Ecosmos voor kinderen

Tomaat

Opdrachten voor de 1ste graad
De start

Jullie vinden op de tafel: 1 kom, 1 lepel, 2 snijplankjes + 2 mesjes, tomaten voor het beleg en soepgroenten.
Jullie moeten de 4 opdrachten juist uitvoeren, dan kunnen jullie alles wat nodig is om te koken in “de
winkel” gaan kopen.

Opdracht 1

Teken een tomatenzaadje. Pims grootvader zaait elk jaar tomatenzaadjes en van hem heeft Pim de
kleine plantjes gekregen die hij in de tuin heeft geplant!

Opdracht 2

Pim heeft in de lente 5 tomatenplanten geplant in de tuin. In de zomer zijn de planten groot en er
komen kleine gele bloempjes aan. Daarna duurt het nog enkele weken voor Pim tomaten kan oogsten. De kleine groene tomaatjes groeien eerst en daarna rijpen de tomaten in de zon. In de zomervakantie heeft Pim veel mooie rode tomaten kunnen oogsten. In de winter kan Pim geen tomaten meer
oogsten, want dan is het te koud. De tuinbouwer in de buurt oogst wel tomaten in de winter, maar de
verwarming van de serre kost heel veel energie. Pim vindt de tomaten in de zomer trouwens het lekkerst! In de winter eet Pim meer wintergroenten en minder tomaten.
Op de groentekalender ontdek je elke maand welke groenten je dan kunt oogsten en bewaren. Noem
drie groenten die je nog kunt oogsten of bewaren in de maand oktober.
•
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•
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Opdracht 3

Zoek de drie verschillen.

Opdracht 4

Snijd de soepgroenten �jn in kleine blokjes. Jullie hebben minstens 20 stukjes soepgroente nodig om
te betalen in “de winkel”.

Boodschappenlijstje

In de winkel koopt Pim Pompoen:
• 1 rode ui
• olijfolie
• 1 teentje kno�ook
• verse basilicum
• een beetje citroensap
• balsamicoazijn
• peper en zout.
Dit heeft Pim Pompoen nodig om tomatensalsa te maken.

