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Groep 6
Fruit testen

groepsgesprek, groepsonderzoek, uitwisseling

De kinderen onderzoeken hoe ze kunnen testen 
welke appels ze lekker vinden. 

Materiaal:
•  5 verschillende soorten appels, b.v.: Granny

Smith, Jonagold, Golden Delicious, Elstar en

Rubens (voor ieder groepje 1/2 appel van

iedere soort)

•  Bordjes

•  Mesjes

•  Kopieerblad 6 voor ieder kind

Inleiding
Vraag de kinderen of ze van appels houden. Als 

iemand zegt dat hij/zij niet zo van appels houdt heb 

je de gelegenheid de groep erop te wijzen dat er veel 

soorten appels zijn, met veel verschillende smaken. 

In Nederland worden veel soorten geteeld, dus voor 

iedere smaak is er wel een appel! Laat vervolgens de 

kinderen de appels zien die je hebt meegenomen. 

Kennen ze (enkele) namen ervan? Geef de namen van 

de appels. Vertel de kinderen dat het goed is om, als 

er meerdere soorten van een fruitsoort bestaan, te 

proberen te ontdekken welke jij lekker vindt. Bij druiven 

bijvoorbeeld heb je dat ook: de ene persoon vindt 

stevige blauwe druiven lekker, de volgende witte pitloze 

en de derde zoete witte… Er is vaak een soort bij die bij 

jou past! 

Kern
Appelreferendum
Verdeel de klas in groepjes van vier kinderen. Snijd de 

appels in helften en geef ieder groepje een halve appel 

van iedere soort. Tip: Zorg dat de namen van de appels 

op kaartjes bij de juiste soorten komen te liggen! Leg de 

kinderen uit dat ieder groepje nu moet gaan bedenken 

hoe ze erachter kunnen komen welke appel(s) ze het 

lekkerste vinden. Smaak is heel persoonlijk, dus binnen 

een groepje hoeft zeker niet iedereen dezelfde appel te 

kiezen! 

Voor deze test gebruiken ze het kopieerblad. Laat 

de kinderen alle soorten proberen en steeds hun 

ervaringen op hun kopieerblad opschrijven.

Ervaringen uitwisselen
Deze les eindigt met de klassikale uitwisseling. Het is 

hierbij leuk te beginnen met vijf plekken in de klas die 

staan voor de diverse appelsoorten. De kinderen gaan 

staan bij de appelsoort die ze het lekkerst vonden. Zo 

is meteen duidelijk hoeveel ‘fans’ iedere appel heeft. 

Vraag de kinderen hun keuze toe te lichten. Zo wisselt 

de klas ervaringen met elkaar uit. Hoe vonden ze iedere 

appel smaken? Kenden ze deze appel al? Hun keuze 

kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op smaak (zoet, zuur), 

structuur (hard, zacht), kleur (groen, rood) of geur. 

Afsluiting
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen 

beantwoorden:

•  Welke soorten appels ken je?

•  Welke zou jij mee willen nemen naar school?

•  Waarom is het goed om verschillende soorten van

een bepaald soort fruit te proberen?

Extra:
 Appelteler

 Het is leuk om een keer met de klas naar een 

appelteler te gaan. Is er een appelteler in de buurt? 

Of een boomgaard? Laat de kinderen van tevoren 

vragen opstellen. Deze les is dan geschikt als 

voorbereiding. 

Appelmoes maken

 Als er appels overblijven is het leuk om met de 

kinderen zelf appelmoes te maken. Laat de 

kinderen de appels schillen, in vieren snijden en 

de klokhuizen verwijderen. Snijd de parten appel 

nog één of twee keer doormidden en doe de 

stukken appel in een pan. Laat de appels met een 

deksel op de pan op matig vuur gaar worden. 

Roer regelmatig met een houten lepel. Let op dat 

de appels niet aanbranden! Kook de appels circa 

15 tot 30 minuten tot ze zacht en kapot gekookt 

zijn. Roer de appelmoes goed door en laat het 

afkoelen. Eet smakelijk!

Druiven of tomaten testen

 Je kunt meer van zulke tests uitvoeren met de klas. 

Denk bijvoorbeeld aan verschillende druivensoorten 

of tomaten!

Smaakmissie ‘Fruit’

 Meer leren over fruit? Doe de lessenserie 

Smaakmissie ‘Fruit’ en help de chefkok met zijn 

weekmenu! Deze verdiepende lessen zijn voor groep 

5 en 6. Ze zijn gratis beschikbaar via 

www.smaaklessen.nl/lesmateriaal.
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Hoe heet deze 
appel? 

Hoe ziet die eruit? Hoe ruikt die? Hoe smaakt die?
(zoet, zuur, fris, 

melig, knapperig, 

korrelig, sappig 

enz) 

Zou je die 
meenemen naar 
school? 

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

Kopieerblad 5 Kopieerblad 6

Proefje 1: Vitamine C
Je hebt nodig: een appel, een citroen, een mesje, 2 schoteltjes, een citroenpers
Wat moet je doen?
• Schil de appel
• Snijd hem doormidden
• Doe beide helften op een schoteltje
• Pers de citroen uit
•       Giet het citroensap over één van de appelhelften
•  Zorg goed dat het sap aan alle kanten over de appelhelft komt
• Met de andere appelhelft hoef je niets te doen
• Laat de schoteltjes een half uur staan

Wat zie je voor verschillen tussen de appelhelften?

Proefje 2: Vezels
Je hebt nodig: een sinaasappel, een mesje, een bordje
Wat moet je doen?
• Pel de sinaasappel en verdeel deze in partjes
• Ieder partje heeft zijn eigen door schijnende vliesje
• Peuter dit vliesje eraf en kijk naar het kale partje 
• Je ziet tussen het vruchtvlees allemaal lijntjes lopen

Wat zijn die vliesjes en lijntjes?




