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   Leeswijzer

1 Inleiding tot het thema
2 Doelen
3 Concepten die aan bod komen
4 Tijdsindicatie
5 Locatie
6 Aangeboden content/werkvormen

  Hoofd

1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

   Handen

A   —    Vuur voor warmte en elektriciteit: hout en 
  ecosysteemdiensten

1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

B   —   Vuur voor voeding: feitjes en oneerlijke voedselverdeling
1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

C   —   Vuur voor voeding: voedselketen
1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud

D   —   Extra uitdagingen

  Hart

1 Methode
2 Materiaal
3 Inhoud



   Leeswijzer

Deze module geeft mogelijkheden tot invulling van de lessen. Het staat de leerkracht vrij hiermee 
aan de slag te gaan en aanpassingen te maken in content, werkvormen, locatie, etc. Uiteindelijk 
is het belangrijk te vertrekken van de geformuleerde doelstellingen. Deze worden hieronder 
beschreven.

1  INLEIDING TOT HET THEMA
VUUR was de eerste energiebron die de mens gebruikte: om zich te verwarmen, om op te  
koken en om licht te maken. We hebben steeds meer en meer energie nodig. Ook onze was- 
machines, elektrische fietsen en tv’s hebben energie nodig. Vuur wordt nog steeds gebruikt. 
Daarnaast kunnen we energie tegenwoordig op veel verschillende manieren opwekken. In dit 
thema werken we rond energie op twee verschillende manieren. 
In een eerste deel verdiepen we ons in warmte en elektriciteit. We leggen onze focus op  
hernieuwbare energie. Zo hebben we het bij ‘warmte’ over zonnewarmte en over duurzaam  
houtgebruik. De vele andere manieren om op een duurzame manier energie op te wekken willen 
we wel kort meegeven, maar zullen we niet uitgebreid bespreken.
In een tweede deel bekijken we de energie die we nodig hebben in ons lichaam. Die halen we uit 
voeding: we moeten dus elke dag (liefst gezond) eten. In dit deel bekijken we wat het betekent 
om duurzaam te eten.

2  DOELEN
De leerlingen leren in deze module over het element VUUR. Wat het is, hoe en waar het 
voorkomt. 
Specifiek leren ze dat vuur kan voorkomen als energie in de vorm van warmte, elektriciteit én 
voeding.
De leerlingen zien het belang van het element vuur in als leverancier van verschillende zaken 
die leven mogelijk maakt.

3  CONCEPTEN DIE AAN BOD KOMEN

Lokale en seizoensgebonden voeding
Energieverbruik
Energiebronnen 

4  TIJDSINDICATIE

Deze module kan op een halve dag of verspreid over meerdere dagen gegeven worden.

5  LOCATIE
 

Leren over de natuur doe je het beste in de natuur. Ga daarom voor deze module zoveel mo-
gelijk naar buiten met de leerlingen om ze te laten ontdekken op het schoolterrein of het nabije 
park. De meeste aangeboden werkvormen bieden zich hier ook toe.

Zeker voor het element vuur kan het interessant zijn om buiten de klas te gaan. Een bezoekje aan 
de moestuin, de schoolkeuken, het dak met zonnepanelen of de chauffageruimte zijn ideale plaat-
sen om het element echt waar te nemen.

6  AANGEBODEN CONTENT/WERKVORMEN

Quiz
Groepstekening rond de relaties van elementen
Visuele voedselketen met kleuren    •   02
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  Hoofd

We starten met bewustmaking van hoe en waar vuur om ons heen voorkomt.
Daarna staan we stil bij welke mensen (beroepen), dieren en planten een 
nauwe band hebben met dit element.

1  METHODE

Collage en onderwijsleergesprek met associaties

2  MATERIAAL

Werkboekje kinderen 
Collage: 2 grote blanco posters & tijdschriften, foto’s, …

3  INHOUD

Begin met een trigger
Trigger is vrij te kiezen: bijvoorbeeld a.d.h.v. actua, video, foto, creatieve opdracht, filosofeer- 
gesprek …

Voorbeeld vuur voor warmte en elektriciteit: collage
Collage aangevuld met een onderwijsleergesprek
Dit kan zowel binnen als buiten

De begeleider geeft een korte inleiding tot het thema, waarna de leerlingen zelf associaties  
maken met de woorden warmte en elektriciteit. Er worden twee grote posters op tafels gelegd. 
Op één staat het woord ‘warmte’ en op de andere ‘elektriciteit’. De kinderen kiezen zelf over welke 
poster ze nadenken en mogen wisselen tussen de twee. Tijdens de  
brainstorm mogen kinderen overleggen of zelfstandig werken en op allerlei manieren  
hun associaties visualiseren. Dit kan door middel van foto’s uit magazines, tekenen,  
stempels,… 

Daarna worden de twee collages klassikaal overlopen. Kinderen mogen uitleggen welke  
elementen ze hebben toegevoegd en waarom. Belangrijk is dat tijdens een brainstorm niks  
fout is. Positieve bekrachtiging is essentieel. 

Voorbeeld vuur voor voeding: onderwijsleergesprek
Onderwijsleergesprek gestuurd door vragen
Dit kan zowel binnen als buiten
Vragen:

Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan voor jullie naar school zijn gekomen? 
Opstaan, tanden poetsen, kleren aangetrokken, eten, …

Aha, eten, dat doen we eigenlijk wel veel. Waarom moeten we eigenlijk eten? 
Om te kunnen spelen, om te bewegen, … 

 ZIE BOEKJE  
‘GRASDUINEN  

 VOOR KINDEREN’
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We moeten eten om energie te hebben. Eten is zoals de brandstof van de auto of elektriciteit 
voor de computer. Wij hebben ook energie nodig om te bewegen, te groeien en te leven. Vinden 
jullie alle eten even lekker?
Nee ik lust geen champignons, pizza is mijn lievelingseten, …

Is al het eten even gezond? Welk eten is er minder gezond? 
Snoepjes, koeken, salami, ... 

Er is inderdaad veel ongezond eten zoals taart of cola. Dat zijn zaken die je best vermijdt. 
Maar er is ook eten dat gezond is tenzij je er te veel van eet. Af en toe een eitje kan  
bijvoorbeeld geen kwaad, maar als we er teveel eten, dan is het ook niet meer gezond. 

Op het platteland zie je velden vol gras, granen, groenten of fruit. Ze werden aangelegd door 
land- en tuinbouwers. Eigenlijk zegt het woord het zelf: landbouwers bouwen op het land. Nee, 
geen huizen, bruggen of wegen maar planten die ons voedsel geven. Een landbouwer wordt ook 
boer genoemd. 
Landbouw = voedselproductie. Alles wat je kan eten, wordt in deze sector geproduceerd.

In welke vormen kan je dit element tegenkomen?
 

Houtkant
Hooiland
Kachel/haard
Zonnepanelen
Warmte landduin

Welke andere mensen (beroepen), dieren en planten zijn vrienden van VUUR?  
Benoem of teken ze! 
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   Handen

A  VUUR VOOR WARMTE EN ELEKTRICITEIT:  
  HOUT EN ECOSYSTEEMDIENSTEN 

De leerlingen leren over houtkanten en hun rol voor verschillende ecosysteemdiensten.

1  METHODE

Hoekenwerk met onderwijsleergesprek

2  MATERIAAL

Werkboekje kinderen
Omgekeerde afgesneden fles met aarde
Omgekeerde afgesneden fles met aarde waarin een plant groeit
Knutselmateriaal om een plantje, kleine houtkant, bomen, landschap te maken
4 blanco posters 

3  INHOUD

Korte inleiding tot vuur & houtkanten:

Wie of wat zorgt er voor warmte en licht als je buiten bent?  
De zon!

De zon warmt  ook zijn omgeving op, zeker het zand. Door deze omstandigheden ontstaat bijzon-
der leven. Bepaalde speciale dieren zoals de mierenleeuw, bijen, nachtzwaluw,.... én bijzondere 
planten: heide, mossen, …

Wat zorgt er nog voor warmte & licht?  
Vuur!

Wat hebben we allemaal nodig om vuur te maken?  
Zuurstof, een aansteker, lucifer, iets om te verbranden, hout

Dat hout, waar komt dat vandaan?  
Het bos! Bomen!

Stel dat we alle bomen zouden kappen om vuur te maken, wat zou er dan gebeuren? 
Oh nee, geen bos meer! 

Als we hout verbranden, wat is er dan ook altijd? 
Rook. Die rook is niet zo gezond en dus niet goed voor het milieu, zoals we gezien hebben in de 
module over LUCHT.

Waar vinden we eigenlijk allemaal bomen terug? 
Het bos, de tuin, langs de kant van de weg, in de speeltuin, … 
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Zijn er ook bomen op het platteland? 
Ja. 
Soms staat er een rij van bomen en struiken langs de rand van een veld of wei. Dat noemen we 
een houtkant. Het hout uit deze rijen kunnen we gebruiken in kachels. Om ervoor te zorgen dat er 
niet teveel fijn stof in de lucht komt, zorgen we best voor een goede filter op die kachel.

We moeten er ook voor zorgen dat de houtkanten blijven groeien, we mogen dus niet alle  
bomen en struiken tegelijk kappen. De verkoop van het hout kan de boer extra centjes opleveren. 
Daarnaast hebben de houtkanten nog andere voordelen: we bekijken die even aan de hand van 
hoekenwerk.

HOEKENWERK
De kinderen worden in 4 groepen verdeeld. Ze krijgen een fiche met de uitleg van de eco- 
systeemdienst (zie volgende pagina) op en een blanco poster. Laat ze een tekening maken die 
toont hoe de houtkant gelinkt is aan LEVEN, AARDE, LUCHT of WATER. Indien mogelijk kan je nog 
een extra activiteit doen.

Wist je dat de zon warmt ook zijn omgeving op, zeker 
het zand. Door deze omstandigheden ontstaat bijzonder leven. 
Bepaalde speciale dieren zoals de mierenleeuw, bijen, nacht- 
zwaluw,.... én bijzondere planten: heide, mossen, … 



LEVEN 
In houtkanten leven veel dieren en planten. Boeren beschermen deze 

houtkanten en de dieren die erin leven omdat dit leven ook goed is voor de 
waterhuishouding en voor de biodiversiteit in de grond. Deze dragen dan weer 
bij aan een goede oogst. 

Om de dieren uit de houtkanten te beschermen, laten boeren bijvoor-
beeld een strook gras aan de rand van hun veld staan, of ze waken erover dat 
ze tijdens het oogsten geen nesten vernielen.

Als de boer naast zijn akker een strook gras (met bloemen) inzaait, dan 
is dat beter voor de grond. Er leven dan meer kriebeldiertjes in de bodem. Dit 
zorgt ook voor een grotere oogst op de aanliggende akker.

Extra: De leerlingen gaan zelf beestjes zoeken in de struiken in en rond 
de school en schrijven op welke ze gevonden hebben. Zie ook de oefening over 
bodemhelden onder AARDE.

AARDE 
Als het regent, dan spoelt de vruchtbare bovenste laag van de grond 

makkelijk weg. De stevige wortels van een houtkant houden de bodem goed 
vast. Op die manier beschermen ze het veld: de aarde kan niet zo gemakkelijk 
wegspoelen.

Genoeg lucht in de bodem is belangrijk voor de gewassen (is voeding = 
vuur), daarom ploegde de boer vroeger de akker om, net voor het zaaien. Dat 
is niet goed voor de kriebeldiertjes in de grond, en het zorgt er ook voor dat 
meer grond kan wegspoelen met de regen. Daarom worden gronden nu niet 
altijd meer omgekeerd, maar brengt de boer er lucht onder. Dat is goed voor 
de grond, voor de kriebeldieren en voor de akkervogels.

Extra: De kinderen krijgen een plastic fles waarvan de boven en onder-
kant zijn afgesneden. De smallere bovenkant wordt onderaan gezet als trech-
ter, de bovenkant blijft open. In deze fles is een plant aan het groeien met veel 
wortels. De kinderen maken deze fles na, maar dan zonder de plant. 
Laat nu water door de twee flessen lopen en vergelijk hoeveel aarde  
wegspoelt. 
 
Voorbereiding begeleider: maak de plastic fles met plant al op voorhand klaar.

LUCHT 

De bomen en struiken uit de houtkant beschermen de akker tegen wind, 
hagel en regen.

 
Extra: Laat de kinderen dit zelf testen: ze blazen op planten (of  

gebruiken een kleine ventilator). Daarna beschermen ze de planten: laat hen 
een bescherming bouwen die een houtkant voorstelt. Blaas daarna opnieuw. 
Wat merk je?

WATER 

De houtkanten beschermen de gewassen tegen dorst en verdrinking:
Bomen houden het water vast in de grond, zodat de gewassen hier ook 
gebruik van kunnen maken.
Sommige boomsoorten drinken zeer veel. Door deze bomen komen natte 
gebieden niet onder water te staan.

Extra: de wortels van bomen werken als een spons. Doe een bodempje 
water in een ondiep bordje en leg er een spons in: deze zuigt het water op en 
houdt dit vast. Er staat nu geen plas in het bord én het water blijft langer in de 
spons: met de spons droogt het geheel minder snel uit.
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B  VUUR VOOR VOEDING: 
  FEITJES EN ONEERLIJKE VOEDSELVERDELING
 

Aan de hand van een quiz leren de kinderen enkele feiten over voeding

1  METHODE

Quiz met onderwijsleergesprek

2  MATERIAAL

Werkboekje kinderen

3  INHOUD

In groepen van 4 doen de kinderen een kleine, interactieve quiz over voeding. 
De leerlingen kunnen hun antwoorden aanduiden in het boekje ‘Grasduinen voor Kinderen’.
Duur: 20 minuten 

Tip voor de groepsindeling: Verzamel de kinderen vooraan en stel ze enkele vraagjes zoals ‘wie 
eet graag paprika?’, ‘wie vindt champignons vies?’, ... De kinderen steken hun hand omhoog als 
dit voor hen van toepassing is. Wie zijn hand omhoogsteekt wordt verdeeld over de verschillende 
tafels, zo worden ze willekeurig door elkaar gezet.  

Vragen/feitjes (de juist antwoorden zijn onderstreept)

Hoeveel water moet je per dag drinken? 
een halve liter (meer dan twee grote glazen)
één liter (ongeveer vijf grote glazen per dag)
anderhalve liter (ongeveer 7 à 8 glazen per dag)

Waar wordt ijscrème van gemaakt?   
melk 
druiven
water

Belgen en aardappelen, het is een gouden combinatie, maar waar komt de aardappel  
oorspronkelijk vandaan?

Australië
Afrika
Zuid-Amerika

Hoe heet deze groente?
witloof
pastinaak
asperge 

Welk fruit wordt meestal niet in België geteeld?
appel
aardbei
kiwi
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Wist je dat Zelfs ons geliefkoosde en 
hoogstnoodzakelijke water kan in zeer grote hoeveel-
heden dodelijk zijn! (bv. 6 liter water in 3 uur tijd)



Wanneer eet je best een aardbei?
in maart
in mei 
tijdens de Kerstperiode 

Is er genoeg eten voor iedereen in de wereld?
Nee, anders zouden er niet zo veel mensen honger leiden
Ja, er is genoeg voor iedereen
Ja, er is zelfs te veel voedsel

Dit lijkt heel raar, maar er wordt genoeg voedsel gemaakt in de wereld. Hoe komt het dan  
dat er niet voor iedereen op aarde genoeg voedsel is? Dat komt door een heleboel zaken. Het 
belangrijkste is de verdeling van voedsel, die is niet helemaal eerlijk. Wij hebben hier in Europa 
bijvoorbeeld voedsel te veel. Zo veel zelfs dat een hoop mensen te dik zijn en we vaak eten  
weggooien.

Denk samen met de leerlingen na over hun eetgedrag. 

Wat heb jij gegeten deze morgen? Kwam dit uit België?
melk
bessen
wilde kruiden
wilde paddestoelen
honing
...

Heb jij iets weggegooid omdat je geen honger meer had, of omdat je het niet lustte?

C  VUUR VOOR VOEDING:  
  VOEDSELKETEN

 
De leerlingen kennen het concept van een voedselketen en de verschillende schakels waar  
deze uit bestaan.

1  METHODE

Onderwijsleergesprek met kleuropdracht

2  MATERIAAL

Werkboekje kinderen
Gekleurde blokken of legoblokken

3  INHOUD

We denken eens na over de oorsprong van ons eten. Wie heeft er een brooddoos waar we eens 
in mogen kijken?  
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Leg voor het volgende onderdeel op voorhand enkele blokken of legoblokjes klaar. Elke 
kleur staat voor een ander deel van de voedselketen. Bijvoorbeeld groen is het veld en  
de productie, geel is de verwerking, grijs is transport, … 
 
De kinderen zitten weer per vier en elk groepje krijgt een paar voorbeelden van voedsel. Ze 
bouwen een aantal voedselketens, waarna elk groepje zijn keten voorstelt aan de  
anderen. Hoe langer het transport (vb. voedsel dat van de andere kant van de wereld 
komt), hoe meer balkjes gebruikt mogen worden. Hoe langer bijvoorbeeld de bewaring,  
of hoe meer verpakking nodig is, hoe meer blokjes van die kleur ze op elkaar mogen zet-
ten. Met bewaring bedoelen we vooral dingen die in de diepvries of frigo voor lange tijd 
bewaard worden. De kinderen krijgen enkel de naam van het eten, en bedenken zelf welke  
onderdelen van de keten van toepassing zijn en welke niet. 

Neem als voorbeeld een brooddoos van één van de leerlingen en bespreek even wat erin 
zit. Neem een boterham als voorbeeld om dan de keten op te bouwen. Stel simpele vragen 
om de kinderen zelf deze stappen te laten achterhalen. Telkens er iets gevonden wordt, 
voeg je één of meerdere blokjes van die categorie toe. Leg elk onderdeel uitvoerig uit en 
zorg dat alle kinderen het snappen. Niet alle voedselketens bevatten elk onderdeel, en ze 
zijn ook niet altijd in dezelfde volgorde opgebouwd. 

Er is tevens ruimte voorzien in het boekje ‘Grasduinen voor kinderen’ om een rooster  
met vakjes in te kleuren zodat de leerlingen ook zelf een keten kunnen maken.

Voorbeelden  

PREI IN DE WINTER: veld, productie, verkoop/consumptie, geen lang vervoer 

BANAAN: veld, productie, verkoop/consumptie met lang vervoer 

GEHAKT: veld, productie, verwerking, verpakking, verkoop/consumptie

KIPPENBOUTJE: veld, productie, verpakking, verkoop/consumptie

KAAS: veld, productie, verwerking, verpakking, verkoop/consumptie

DIEPVRIESPIZZA: veld, productie, verwerking, verpakking, bewaring,  
verkoop/consumptie

RIJSTWAFEL: veld, productie, verwerking, verpakking, verkoop/consumptie, 
met lang vervoer

APPELSAP: veld, productie, verwerking, verpakking, verkoop/consumptie

Wat is de impact?

Bespreek samen met de kinderen welke gevolgen al deze stappen kunnen hebben. 

Al deze stappen zijn nodig om onze voeding te produceren én het tot op ons bord te krijgen.  
Maar bij elke stap horen ook nadelen. We proberen te ontdekken hoe we de nadelen zo klein 
mogelijk kunnen houden. Door het gebruik van blokjes krijgen de kinderen wat voeling met de 
problematiek: hoe meer blokjes nodig zijn, hoe meer vervuiling dit veroorzaakt en hoe meer  
energie dit kost.

VELD EN LANDBOUW / PRODUCTIE  Voor de productie van ons eten is er plaats nodig. Zo-
wel hier lokaal als elders in de wereld. Deze plaats kan niet gebruikt worden voor andere dingen 
(natuur, huizen, speelterreinen, …). Als we dieren kweken om vlees te kunnen eten, dan moeten 
we ook plaats voorzien om het voedsel van die dieren zoals bijvoorbeeld mais op te kweken. 
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AARDBEIEN  
IN DE WINTER 

VELD / PRODUCTIE

VERWERKING

LANG VERVOER

VERKOOP/CONSUMPTIE

BEWARING FRIGO



VERVOER  Hoe verder je producten (zoals hetgeen je bestelt via internet, of voedsel, of  
kleren) moet vervoeren, hoe slechter het is voor het milieu. Ook als jij naar de winkel gaat om 
je eten te kopen, draag je bij aan dit vervoer. Wie te voet of per fiets zich verplaatst, zorgt voor 
minder vervuiling in de lucht.

VERWERKING  Verwerkte voeding is vaak minder gezond dan vers eten. Er zit meestal 
meer suiker en zout in, en extra, niet-natuurlijke stoffen om de kleur, smaak of bewaring te  
verbeteren.

VERPAKKING  Plastic is niet goed voor het milieu, denk maar aan de zeeën die vol zitten 
met plastic. Koop dus producten met zo weinig mogelijk verpakking.

BEWARING IN DE FRIGO EN DIEPVRIES  Dit gebruikt (veel) energie (elektriciteit).

VERKOOP/CONSUMPTIE  We hebben eten nodig, maar af en toe kopen we te veel en  
gooien we het weg. Dat is voedselverspilling. Niet alles geraakt verkocht. Soms laten mensen iets 
liggen omdat de vervaldatum nadert of omdat het er niet helemaal fris uitziet. Ook winkels gooien 
daarom veel voedsel weg.

D  EXTRA UITDAGINGEN  
  die je zelf kan doen om het element VUUR verder te ontdekken!
  Laat de kinderen aanvinken wat ze dit jaar plannen te doen.

een nacht in het bos slapen
samen met een volwassene vuur maken
boven een echt vuur koken
kastanjes poffen
zelf fruit plukken
eten bij de boer kopen
proef honing van de imker
met lappen katoen en kaarsvet zelf een fakkel maken

  Hart

We eindigen met overgaan tot actie. We laten  
de leerlingen nadenken wat zij, de klas,  
de school of hun gezin kunnen doen.

1  METHODE

Je kan dit op verschillende manier aanpakken: 
een onderwijsleergesprek
laat de leerlingen in groepjes nadenken
biedt zelf acties aan en laat de kinderen ze rangschikken naar haalbaarheid
omgekeerde brainstorm: vertrek vanuit slechte acties voor dit element en denk zo na over 
hoe je het goed zou kunnen doen.
…

2  MATERIAAL
Werkboekje kinderen

—
—
—
—
—
—
—
—
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3  INHOUD

Je vindt enkele voorbeelden in het boekje voor kinderen
Daaronder is er ruimte om ideeën op te schrijven
Voor voeding kan je vertrekken vanuit de voedselketen en stilstaan bij hoe de verschillende  
onderdelen hun impact kunnen verminderen.

Voor warmte en elektriciteit stel je zelf een aantal acties voor die de klas samen kan doen. 
Per actie worden enkele leerlingen verantwoordelijk gesteld. Je kan ook werken met een 
doorschuifsysteem. Daarna worden enkele gelijkaardige acties voor thuis bedacht.
 
De thermostaat in de klas een paar graden koeler; elke dag dikketruiendag. 
Doof de lichten in de klas als er niemand aanwezig is. 
Probeer de elektrische toestellen die niet gebruikt worden, uit het stopcontact te trekken 
(pc’s, lampen,…). 
Zet de verwarming een kwartiertje voor de speeltijd af en zet dan de ramen open.

Leerlingen kunnen hier ook hun droombeeld tekenen

Reflectie: ieder hoofdstuk eindigt met een reflectiemogelijkheid: laat de leerlingen  
opschrijven of tekenen wat ze bijleerden, deden, etc. 
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