4.5 Soep maken

4.5

Lesblad voor de leerkracht

Aantal kinderen: 2 en 2
Doel(en) van deze activiteit:
• De kinderen volgen stapsgewijs het
productieproces door het bereiden van
soep.
• De kinderen kunnen zelfstandig de
opdracht uitvoeren, middels het volgen
van de tekeningen op het werkblad.
• De kinderen leren door middel van
samenwerking een goed product af te
leveren.

Materiaal dat in de doos moet zitten:
• 2 messen
• 2 snijplanken
• peper en zout
• houten roerlepel
• opscheplepel

Opmerkingen:
Geef kinderen twee dagen voor de les
wordt uitgevoerd het briefje mee voor de
ingrediënten.
Suggestie(s):

Wat nog meer nodig is:
schaaltje (kom)
2 diepe borden
2 eetlepels paneermeel
gehakt
diverse soepgroenten
een ei
bouillonblokje
pan
lepels en kommetjes voor het eten van de
soep
warmtebron
Uit de middenbouwkast:
maatbeker
Beschrijving van de activiteit:
Twee kinderen maken soepballetjes aan de hand van de beschrijving op het werkblad.
De andere twee kinderen snijden soepgroenten aan de hand van het werkblad.
Ondertussen wordt een liter water aan de kook gebracht.
Als het water kookt, kunnen de soepballetjes en de groente in het water worden gedaan.
Zachtjes laten koken tot alles gaar is en smikkelen maar.

4.5 Soep maken
Lesblad voor de leerling

4.5
en
Wat er in de doos zit: (en er dus ook
weer in moet zitten na afloop van de
activiteit)
• 2 messen
• 2 snijplanken
• peper en zout
• houten roerlepel
• opscheplepel

Wat je nog meer nodig hebt:
schaaltje (kom)
2 diepe borden
2 eetlepels paneermeel
gehakt
diverse soepgroenten
een ei
bouillonblokje
pan
lepels en kommetjes voor het eten van de soep
warmtebron
Uit de middenbouwkast:
maatbeker
Wat je moet doen:
Jullie gaan vandaag soep maken. Jullie volgen het werkblad zo nauwkeurig mogelijk.
Voordat je hiermee begint, moet je eerst ongeveer 1 liter water aan de kook brengen.
Twee kinderen gaan soepballetjes maken en twee kinderen gaan soepgroenten snijden.
Soepballetjes:
1. Voordat je begint en als je klaar bent, moet je goed je handen wassen.
2. Volg nu de stappen op het werkblad. Als je klaar bent, mag je de balletjes
voorzichtig in het kokende water doen. Laat ze zachtjes koken.
Soepgroente:
1. Voordat je begint en als je klaar bent, moet je goed je handen wassen.
2. Snij de groente volgens het werkblad. Pas op dat je niet in je vingers snijdt.
3. Als de groente gesneden is, doe je die, samen met het bouillonblokje in het kokende
water en laat je de soep zachtjes koken.
4. Als de soep klaar is, mag je proeven. Doe er eventueel nog peper en zout bij.
Als je tevreden bent, mag je de soep opeten. Smakelijk eten!

