
10 11

Groep 3
Nieuwe fruitsmaken

De kinderen leren nieuwe soorten fruit kennen. 

 Materiaal:
 • Vier of vijf stukken onbekend fruit zoals kaki,   

  lychee, mango, vijg en papaja

 • Schilmesje

 • Enkele borden

 • Kopieerblad 3 voor ieder groepje 

 • Enkele grote vellen papier

Inleiding
Bespreek met de kinderen welke soorten fruit je mee 

naar school kunt nemen. Doe dit in de vorm van een 

alfabetspel. Het kind naast je probeert een vrucht 

te noemen met een ‘a’. Lukt dat niet, dan mag de 

buurman totdat dat gelukt is. Daarna wordt doorgegaan 

met een vrucht met een ‘b’. 

(Tip: Laat lastige letters zoals de q, x en y zitten!) 

Vraag de kinderen welke vruchten er genoemd zijn die 

ze zelf nooit meenemen. Kennen ze alle genoemde 

vruchten?   

Kern
Fruit in de kring
Vertel de kinderen dat je ze wat nieuwe soorten fruit 

wilt tonen die ze misschien ook mee kunnen nemen  

naar school. Laat de klas de vier of vijf onbekende 

soorten fruit zien. Kennen de kinderen hier al iets van? 

Laat de kinderen ook aan het fruit ruiken. Bespreek 

samen met de kinderen de namen van de verschillende 

vruchten. Laat de kinderen zien hoe de soorten 

schoongemaakt moeten worden.

• Een kaki kan het beste dun geschild en in   

 stukjes gesneden worden. 

•  De brosse schil van een lychee laat zich makkelijk van 

de vrucht afpellen. De pit is niet eetbaar. 

•  Een mango moet geschild worden. Daarna moet de 

pit nog verwijderd worden. Omdat het vruchtvlees 

stevig aan de grote pit vastzit, kan men dit het beste 

rond de pit wegsnijden en in blokjes verdelen. 

•  Trek de schil van een vijg voorzichtig los en snijd de 

vrucht in stukjes. 

•  Papaja moet geschild worden. Daarna moeten de 

pitjes verwijderd worden. Het vruchtvlees kan dan in 

stukjes worden gesneden.

Samen proeven 
Als de verschillende vruchten in hapklare stukjes of 

partjes zijn gesneden, is het tijd om te proeven! Laat alle 

kinderen één of twee soorten fruit proberen die 

ze nog nooit hebben gegeten. Wat vinden ze ervan? 

Hoe smaakt het? Hoe ruikt het? (zoet, zuur, een beetje 

bitter, fris, glibberig, korrelig, sappig enz.) 

Poster maken
Maak met de klas enkele grote posters met de titel 

‘Schoolfruit’. De titel kan van het kopieerblad worden 

uitgeknipt en ingekleurd. Je kunt er bijvoorbeeld 

voor kiezen de klas te verdelen in groepjes van 4 á 

5 kinderen die ieder één poster maken. De kinderen 

kunnen plaatjes van fruit tekenen, schilderen, uit oude 

tijdschriften knippen, van het kopieerblad uitknippen 

en inkleuren of uitdraaien van de computer. Hang de 

posters in de klas en op de gang. Wisten de kinderen 

(en hun ouders!) dat je uit zóveel soorten kunt kiezen?! 

Afsluiting
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen 

beantwoorden:

• Welke soorten fruit kun je allemaal mee 

 naar school nemen? 

• Welke wil je meenemen naar school?  

 
 Extra:
 Zaden planten

  Laat de pitten en zaden van de nieuwe vruchten 

drogen. Plant ze daarna in potten met grond. 

Ontkiemen ze? Hoe zien de planten eruit en hoe 

groeien ze? 

 Reclame drama

  Laat de kinderen één van de nieuwe vruchten 

kiezen en spelen dat hij een marktkoopman is. 

Wat kan hij zeggen tegen de klanten om ze te 

overtuigen om deze lekkere vrucht te proberen? 

 Smaakmissie ‘Moestuin’

  Meer zaden planten? Doe de lessenserie Smaakmissie 

‘Moestuin’ en help de tuinvrouw! Deze verdiepende 

lessen zijn voor groep 1 t/m 4. Ze zijn gratis 

beschikbaar via www.smaaklessen.nl/lesmateriaal.

groepsgesprek, proeven
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