Lesfiche
Bingo met seizoenskalender

2de graad

Wat eten we vandaag? Een leuk spel om het gebruik van de groente- en
fruitkalender te automatiseren.

15 m
Eindtermen:
• De leerlingen kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen en het klimaat waarin ze
leven.
• De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen gelijkenissen en
verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen.
• De leerlingen kunnen eenvoudige bronnen hanteren om meer te weten te komen over de natuur.

Doelstellingen:
• De leerlingen kunnen veel voorkomende groenten en fruit uit hun omgeving herkennen en benoemen.
• De leerlingen kunnen een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden (seizoen, inheems / uitheems,
kleur...)

Materiaal:
• Enkele prenten van groenten en fruit (< bijlage lesfiche 2de graad Rarara wie ben ik) of echte groenten
• Een groente- en fruitkalender en bingokaart per groepje.
• Een timer

Voorbereiding:
• Ga na in welk seizoen (evt. seizoenen) jouw groenten / fruit gegeten wordt. Hou er bij de aankoop rekening
mee dat jouw groenten / fruit zeker op de kalender vermeld staan.
• Printen van bingokaarten (1 per groepje van max 4 lln)
• Printen van kalenders (1 per groepje van max 4 lln), te downloaden op:
• http://documentatie.leefmilieubrussel.be/documents/Calendrier_NL_def_Part_NL.PDF
• http://www.velt.nu/sites/files/content/documenten/groentekalender.pdf

Spelverloop:
De klas wordt in groepjes verdeeld van max. 4 lln. Elk groepje krijgt een seizoenskalender en een bingokaart.

Zie ze groeien! Samen bouwen aan een groene, gezonde en gezellige school.
www.ziezegroeien.be

in samenwerking met onze (h)eerlijke partners OSMO Meststoffen, GoodPlanet Belgium en VT Zaden
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1. De timer wordt ingesteld op 1 minuut. De leerkracht steekt een groente / fruit of een duidelijke afbeeding in
de lucht
2. De kinderen zoeken de groente / het fruit op in de seizoenskalender en kleuren op hun bingokaart een
vakje van het passende seizoen.
3. Wanneer de timer afgaat worden alle kleurpotloden neergelegd. De leerkracht controleert of elk groepje
een vakje heeft gekleurd.
4. Wanneer dit gebeurd is, wordt het antwoord besproken. Een fout vakje wordt doorstreept.
De leerkracht herhaalt stap 1 tot 4 tot wanneer een groepje ‘Bingo’ roept. Een Bingo behaalt men enkel en
alleen wanneer men 4 vakjes op een rij heeft ingekleurd. Een rij kan zowel horizontaal, verticaal als diagonaal
gevormd worden.

Nabespreking:
Groenten en fruit uit het seizoen zijn de meest milieuvriendelijke keuzes. Om de klimaatverandering tegen te
gaan, eten we dus best van al seizoensgebonden.

Waarom seizoensgebonden?
• Bewaring van groenten / fruit vraagt energie
• Transport zorgt voor veel uitstoot, waardoor het klimaat verandert.
• Groenten en fruit kweken in verwarmde serres vraagt ook veel energie.
• We kunnen voldoende lokale groenten en fruit eten.

In samenwerking met OSMO, GoodPlanet Belgium en VT Zaden.
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