Van koe tot koelkast

1ste leerjaar

Werkblad

Materiaal
❍

❍

Per leerling een blad met vragen over melk en melkproducten
(zie verder in het werkblad)
Een groen en een rood kleurpotlood

Hoe gaan we te werk?

Klasbespreking

De leerlingen maken de oefening: kleur de
melkfles groen als je denkt dat het antwoord
“waar” is; kleur de melkfles rood als het antwoord “niet waar” is.

Bespreek met de leerlingen of ze de vragen
moeilijk of gemakkelijk vonden. Waar hebben de meesten fouten gemaakt?

De oefening wordt samen in de klas of
individueel door de juf of de meester
verbeterd.
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Oefening: waar of niet waar?
Kleur de melkfles groen als je denkt dat het antwoord “waar” is.
Kleur de melkfles rood als het antwoord “niet waar” is.

N I C E

1. Melk is gezond.

2. Kaas is een melkproduct.

3. De koe maakt melk
uit bladeren.

4. Melk zorgt voor
sterke botten.
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5. Alleen kinderen moeten
melk drinken.

6. Melkchocolade is
een melkproduct.

7. Een fles melk die geopend
is, bewaren we in de
koelkast.

8. Melkproducten kunnen
een glas melk vervangen.

9. Je hebt niet elke dag
melk nodig.

10. Alleen koeien geven
melk.
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Van koe tot koelkast

1ste leerjaar

Correctiesleutel bij het werkblad
1.

Melk is gezond.
Waar

2.

Kaas is een melkproduct.
Waar

3.

De koe maakt melk uit bladeren.
Niet waar, uit gras.

4.

Melk zorgt voor sterke botten.
Waar

5.

Alleen kinderen moeten melk drinken.
Niet waar, volwassenen moet ook elke dag voldoende melkproducten gebruiken.

6.

Melkchocolade is een melkproduct.
Niet waar. Melkchocolade behoort tot de restgroep.

7.

Een fles melk die geopend is, bewaren we in de koelkast.
Waar

8.

Melkproducten kunnen een glas melk vervangen.
Waar

9.

Je hebt niet elke dag melk nodig.
Niet waar. Er wordt aangeraden om elke dag 3 tot 4 glazen melk of melkproduct en
1 tot 2 sneetjes kaas te eten.

10. Alleen koeien geven melk.
Niet waar, er is ook melk van bijvoorbeeld geiten, schapen, buffels en paarden.
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