
1. Bekijk nog een keer het animatiefilmpje via www.goodcook.be
De groenten en fruit die in de film aan bod komen, hebben elk hun eigen 
talent, afhankelijk van het seizoen. Knip onderstaande figuren uit en kleef 
ze in de buitenste cirkel van het juiste seizoen op de kalender op pagina 4.

Onze groenten en fruit hebben deze superkrachten door wat er in hen zit, allemaal vitaminen, 
mineralen en vezels!

2. Wat draagt bij aan wat? Zoek uit wat in kolom B bijdraagt aan de talenten in kolom A.

hydratatie

vochtenergie

vitamine B + magnesium

weerstand vitamine c + vitamine A
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Tip:  google de zoektermen �'10 vitamines'� en �'De Morgen'� voor een interessant artikel dat 
je kan helpen deze oefening op te lossen.
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Zomer

winter / herfst

lente

knollen, kolen en wortelgroenten

bladgroenten

vruchten en vruchtgroenten

3. Verbindt het seizoen in kolom A met de juiste groep van groenten in 
kolom B (tip: bekijk de animatiefilm nog eens op www.goodcook.be):

A B

4. In elk seizoen eten we een ander deel van de plant. Hier het voorbeeld van een paprika. 
Opdracht: Noteer linksboven de nummer van volgorde te beginnen bij het zaadje (nummer 
1 staat al klaar). Schrijf het juiste seizoen in het balkje onder de tekening.

Herfst
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5. Kleur de groenten en fruit en kleef op de juiste plaats in de seizoenskalender 
op p.4. Nu is je seizoenskalender klaar voor je spreekbeurt in oefening 6 ;-)

6. Bereid deze vragen voor en presenteer ze aan de rest van de klas. Gebruik jouw 
seizoenskalender op p 4 als hulp. Tip: Breng tijdens je spreekbeurt jouw lievelingsgroente 
mee naar de klas en laat iedereen er eens van proeven (rauw/ klaargemaakt)!

Wat is jouw lievelingsgroente ?......................................................................................................

In welk seizoen groeit jouw groente?..............................................................................................

Teken ze hieronder en kleef op de seizoenskalender.

     
Waarom is dit je favoriete groente?(Smaak? Kleur? vorm? Geur? �) .........................................
..........................................................................................................................................................

Omschrijf hoe jouw lievelingsgroente smaakt? ............................................................................
 
Tot welke groep behoort jouw groente? (bladgroenten/vruchtgroenten/knollen/kolen/ 
wortels).............................................................................................................................................

Uit welk land komt jouw groente? .................................................................................................

Hoe wordt jouw groente vervoerd tot hier? ...................................................................................
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