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Actieve voedingsdriehoek: 
Een gezond gedicht  

 
 
 

 

Doelgroep: onderbouw 

 
- Doelstelling: Kennis maken met de actieve voedingsdriehoek.  

De verschillende groepen van de actieve voedingsdriehoek leren kennen en de 

producten kunnen plaatsen. 

 
 

 
Dit heb je nodig: 
- Turnzaal of polyvalente ruimte 

- Kaarten met nummers 

- Gedichtenkaartjes voor ieder kind. 

- Enveloppen(zoveel als kinderen zijn) met hun naam 

- Werkblad met een lege actieve voedingsdriehoek. 

- Springtouw 

- Hoelahoep 

- Zweedse bank 

- Krijt 

- Pittenzakken 

- Blinddoek of sjaal 

- 2 ballen 

- Tekenpapier + kleurpotloden 

 
Werkwijze: 
 

Verdeel de klas in groepjes van 4 kinderen. Het is de bedoeling dat ze 9 opdrachten uitvoeren, 

die overeenstemmen met het aantal groepen in de voedingsdriehoek. 

Elk kind krijgt een lege envelop met hun naam erop. Na elke opdracht krijgen ze elk een stukje 

van een gedicht met bijpassende prenten. Nadat alle opdrachten zijn uitgevoerd, is er een 

klassikale bespreking. De leerlingen stellen samen met de leerkracht de actieve 

voedingsdriehoek samen. Alle opdrachten voeren ze uit in een grote zaal. Dit wordt gebracht 

als doorschuifsysteem. Leg bij elke opdracht een nummer. Dan kan de groep doorschuiven 

naar een volgend nummer bij een belsignaal. 

Tip : Ga met de kinderen eerst langs alle standjes om ze wat uit te leggen. 
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Voor de kinderen van het eerste leerjaar kan je alleen werken met de prenten en nadien het 

gedichtje aanleren. 
 

Het gedicht 
  

Elke kleur refereert naar een groep binnen de actieve voedingsdriehoek. 

Per 2 regels worden die aan de leerlingen aangeboden na de opdracht. 

Samen met daarbij getekende prentjes. 

 
Bewegen is fijn en gezond. 

Hup…die beentjes van de grond ! 

Water,koffie en thee 

Geef ons 1.5 l en ons lichaam is hier mee tevree. 

Aardappelen ,pasta en graan … 

Een vierde van ons bord . Dan kunnen we er tegenaan. 

Fruit maakt je  blij… 

Eet 2 stuks per dag, want de vitaminen komen erbij. 

Groenten eten is top 

Meer dan de helft… Het wordt zeker geen flop. 

Melk verrijkt je bot. 

Wat een genot ! 

Vlees, vis en een ei.. 

Ook een klein stukje…. dat is prima voor mij. 

Weinig vetten en boter 

Maken ons een stukje groter. 

Af en toe een snoepje is heel fijn 

Dit kan o zo lekker zijn.  

 
Groep 1: Lichaamsbeweging 

Groep 2: Water 

Groep 3 : Aardappelen en graanproducten 

Groep 4: Fruit 

Groep 5: Groenten 

Groep 6: Melkproducten en calciumverrijkte soja producten 

Groep 7: Vlees, vis, eieren en vervangproducten 

Groep 8: Smeer- en bereidingsvet 

Groep 9 : Restgroep 
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Opdrachten: 

 
Elke opdracht wordt rond een klein verhaal gebouwd. 

Bij elke opdracht staat de tip die erbij hoort vermeld. 

 
Opdracht 1: Touwtje springen. (beweging) 

 

2 leerlingen draaien met het touw. De anderen springen in, springen 5 keer en 

springen uit. Nadien wisselen ze. 

Bewegen is fijn en gezond. 

Hup…die beentjes van de grond ! 

 

Opdracht 2:  Kikkersprong ( Water is belangrijk) 

Alle leerlingen leggen 10 meter af met een kikkersprong. 

De leerkracht heeft de eindmeet vooraf aangeduid met krijt of plakband. 

 

Water, koffie en thee 

Ons lichaam is hier mee tevree. 

 

Opdracht 3: Pittenzakkenloop (graantjes, rijst in pittenzakken) 

Elk kind probeert een parcours af te leggen met een pittenzak op hun hoofd. 

Dit kan je aanpassen naar de motorische talenten binnen je klas. 

Markeer het traject. 

Tips : Over een zigzaggende lijn lopen, een kronkelende lijn… 

          Op hun hurken verder stappen enz. 

 

Aardappelen ,pasta en graan … 

Dan kunnen we er tegenaan. 

 

Opdracht 4: Chinese voetbal (fruit) 

De leerlingen gaan in een cirkel staan en proberen bij elkaar de bal doorheen de benen 

te slaan.  De bal is eigenlijk een appel die doorheen alle poortjes gaat. 

Fruit maakt je  blij… 

Want de vitaminen komen erbij. 
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Opdracht 5: Een bal  doorgeven (groenten) 

 

Alle leerlingen van het groepje staan achter elkaar op een rij met hun benen open. Op 

het einde van de rij geeft de laatste leerling een naam van een groente. 

De eerste leerling geeft door de benen een bal door aan de volgende enz. De laatste 

brengt de bal terug naar de eerste en spurt naar zijn eigen plaats. 

De bal moet voorzichtig doorgegeven worden. Dit is een tomaat, die niet mag barsten. 

 

Groenten eten is top 

Het wordt zeker geen flop. 

 

 

Opdracht 6: Hinkelen (melkproducten) 

De leerlingen hinkelen  1 keer rond de zaal.  Je hebt hiervoor sterke benen nodig. Het 

is dus belangrijk je botten sterk te maken met calcium. 

 

Melk verrijkt je bot. 

Wat een genot ! 

 

 

Opdracht7: Hoelahoepen (vlees, vis en eieren)  

Elke leerling probeert 10 keer de hoelahoep rond te draaien.  Sommige dieren 

bewegen graag. De meeste dieren hebben beweging nodig om prima vlees 

Te leveren.  

 

 

Vlees, vis en een ei.. 

Ook dat is prima voor mij. 
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Opdracht 8:  De leerlingen spelen het “boter-kaas-en-eieren” spel, ook gekend als “oxo”  

 

Boter-kaas-en-eieren wordt gespeeld op 3 bij 3 velden. Bij het begin zijn alle velden leeg. De 

ene speler zet een 'kruis' en de andere speler een 'rondje'. Degene die drie van zijn eigen 

tekens op een rij heeft (diagonaal, verticaal of horizontaal), heeft gewonnen. 

 

 

 

 

 

 

Vetten en boter 

Maken ons een stukje groter 

 

 

Opdracht 9: voelspelletje (restgroep) 

 

1 iemand is geblinddoekt en moet voelen wie voor hem staat. 

Afwisselen binnen de groep.  

 

Af en toe is een snoepje heel fijn 

Dit kan o zo lekker zijn.  

 

 

VERWERKING en SLOT 

 

De actieve voedingsdriehoek wordt aangevuld op het werkblad met de gedichten en de 

prenten. 

Nadien wordt het gedicht gelezen langs beide richtingen. Van onder naar boven en van boven 

naar onder. 
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Bijlage: Lege voedingsdriehoek 
 

 


