BIO: ETEN & WETEN
INTROLES VOOR DE 1e GRAAD
1 LESUUR
O4

R
INT

WERKBLADEN VOOR DE LEERLINGEN

AAN TAFEL!
OPDRACHT

Tafelindeling
• Trek een etiketje met de naam van een artikel en de prijs.
• Zoek het juiste artikel en de juiste tafel (hetzelfde als op je etiketje).

ETEN EN WETEN
ETEN: wortelen en aardbeienyoghurt
WETEN: voeding, natuur en milieu, landbouw, gezondheid

Proef en vul de werkbladen in.
Na 10 minuten verander je van tafel.
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WERKBLAD 1

WORTELEN
Biowortelen

van een bioboer
die........................................
................................................

VUL IN

Welke wortel vind je het lekkerst?

OA

OB

Welke wortel smaakt het meest naar wortel?

OA

OB

Welke wortel is volgens jou de biowortel?

OA

OB

Waaraan kan je een biowortel herkennen?
o aan de kleur?
o aan de smaak?
o aan de geur?
o aan de grootte?
o aan het Biogarantie®label?
De biowortelen worden gekweekt op velden met vruchtwisseling.
Welk voordeel heeft dat voor de natuur? (Fiche 1-A)

Waarom vind je veel planten- en diersoorten op het land van een bioboer?
(Fiche 1-B)

Een biowortel. Wel of niet voor jou?
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WERKBLAD 2

YOGHURT
Bioyoghurt
van biomelk
van een biokoe
van een bioboer
die.........................................................
........................

VUL IN

Welke yoghurt vind je het lekkerst?

OA

OB

OC

OD

Welke yoghurt smaakt het zoetst?

OA

OB

OC

OD

Welke yoghurt is volgens jou de bioyoghurt?

OA

OB

OC

OD

Waaraan kan je bioyoghurt herkennen?
o aan de smaak?
o aan de geur?
o aan het Biogarantie®label?
Wanneer spreek je van een biologische koe?

Bioyoghurt. Wel of niet voor jou?
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WERKBLAD 3

ONZE MENING

DE SMAAK VAN BIO
In groepjes proefde je wortelen en de aardbeienyoghurt.
Je proefde bioproducten en andere producten.
Wat vind jij over de smaak van deze producten?
En wat vinden de andere leerlingen?
De wortelen

De yoghurt

WE ONTHOUDEN

BIO OP ÉÉN BLAD
Hoe herken je bio? Aan de geur? Aan de smaak? Aan het label?

De biowortelen worden gekweekt op velden met vruchtwisseling.
Welk voordeel heeft dat voor de natuur?

Waarom vind je veel planten- en diersoorten op het land van een bioboer?

Wanneer is een koe een biokoe?

Wat zal je vooral onthouden uit deze les?

Bio. Wel of niet voor jou?
INTRO 4
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