Kook en smul met Pim Pompoen / Ecosmos voor kinderen

Koolrabi

Opdrachten voor de 3de graad
De start

Jullie vinden op de tafel: 1 kom, 1 lepel, 2 snijplankjes + 2 mesjes, koolrabi 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 koolrabiplant. Benoem op de tekening de knol van de koolrabi; dit is een verdikte stengel!
Teken ook de bladeren van de koolrabiplant.
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Opdracht 2

In “de winkel” koopt Pim Pompoen 1 appel, 100 g kaas, 50 g rozijnen, bieslook, peterselie en peper en
zout. Dit heeft Pim Pompoen nodig om koolrabisalade met appel en rozijnen te maken.
Pim Pompoen koopt een biologische appel. Op de krat met de bioappels staat een stempel: het biogarantielabel. Dit wil zeggen dat de boer zich houdt aan de regels van de biolandbouw. Hij kiest voor
natuur en milieu en vindt de gezondheid van mens en dier erg belangrijk.

Pim bezoekt een bioboer in de buurt.
De bioboer hangt potjes met stro in de fruitbomen. In dit potje zullen zich oorwormen nestelen die
graag bladluizen eten. Dat helpt de boer om bladluizenplagen in toom te houden, want een bioboer
wil geen gif gebruiken om insecten te bestrijden.
Pim Pompoen vindt dit een goed idee. Hij gaat in de moestuin ook potjes met stro hangen.
Vanaf nu zijn Pim Pompoen en de oorwormen dikke vrienden. Samen zullen ze de bladluizen bestrijden. Pim Pompoen wil later wel bioboer worden. Hij verzint nu al een plannetje om ook de rupsen,
die van de sla in de tuin smullen, te slim af te zijn. Heb jij ook een idee hoe je de slaplantjes kunt
beschermen tegen rupsen?

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 kopen jullie 1 appel, 100 g kaas, 50 g rozijnen, bieslook, peterselie en peper en zout. Dit
hebben jullie nodig om koolrabisalade met appel en rozijnen te maken.

