
 

 
 

 

* Groenten kweken in brik * 
Benodigdheden 

● Laptop 
● Brikdozen/flessen (1 per kind) 
● Scharen 
● Cuttermes (niet door de kinderen laten gebruiken) 
● Teeltaarde 
● Zaadjes allerhande (vb. radijs, raketsla en snijsla) 
● Alcoholstiften 
● Stiften 
● Bekertje 
● Water 
● Crêpepapier 
● Alleslijm 

 

Inleiding 
Deze workshop is ideaal voor kinderen met groene vingers. De kinderen maken hun eigen potje uit 
een brikdoos of fles. Hun potje vullen ze met teelaarde. De kinderen krijgen uitleg over de manier 
van planten en kunnen kiezen voor de zaadjes van hun favoriete groente. Na het planten van de 
zaadjes geven ze hun zaadjes water met een gieter.   

Verloop workshop 
1. Inleiding 
Begin de workshop met een interactieve inleiding. Vertel aan de kinderen dat ze vandaag zelf 
groenten zullen kweken én potjes zullen maken om groenten in te kweken. Stel ze volgende vragen: 



 

 
 

 
• Welke groentjes eten jullie graag/niet graag? 
• Wat is jullie lievelingsgroente? 
• Welke groenten maakt jullie mama of papa vaak klaar? 
• Hebben jullie een moestuin? 
• Heb je al eens iets gezaaid met papa of mama? 
• Doe je dat graag? 
• Zou je graag een moestuin willen? 
• Hebben jullie groenten geplant in huis? 
• Hoe gaat dat dan…? 

Zet de kinderen aan het denken: “Vooraleer we starten wil ik eerst van jullie weten hoe we dat best 
doen: zaaien? Wat hebben de zaadjes nodig?” 

• Voedsel: Hoe kunnen we de plantjes voedsel geven? Wat gebruikt papa of mama als ze zaadjes 
planten? (potgrond) 

• Water: Na het planten van de zaadjes zullen we ze water moeten geven. 
• Voldoende ruimte: Mogen we de zaadjes allemaal samen planten of moet er een beetje 

afstand tussen? (Er moet een beetje afstand tussen). 
• Zonlicht en warmte: De zaadjes moeten in de zon kunnen staan, zodat ze voldoende licht en 

warmte hebben om te groeien.  
 

2. Werkwijze 
Toon de drie zakjes met zaden die je hebt: radijs, raketsla en snijsla. Vraag aan de kinderen of ze de 
groenten kennen en graag eten. Neem één van de zakjes en toon aan de kinderen dat de werkwijze 
telkens op de achterkant van het zakje beschreven staat. Lees de werkwijze die op het pakje staat 
voor. Doe dit voor alle zakjes. Laat de kindjes vervolgens kiezen welke zaadjes ze willen planten en 
deel aan elk kind apart een brikdoos/fles uit. Plaats het benodigd materiaal op de tafels waaraan de 
kinderen werken. Help hen bij het uitsnijden van het karton/brik. Laat de kinderen de kweekbakjes 
opvullen met teelaarde en laat ze zelf de zaadjes planten. Als begeleider zorg je dat dit correct 
gebeurt. Om de workshop af te sluiten gieten ze een klein beetje water in het bakje met een 
gietertje.  
 

Aandachtspunten voor de begeleider en tips 
Indien er na het maken van het knutselwerkje nog voldoende tijd over is, kunnen de kinderen hun 
kweekbakje versieren: kleuren met stiften, beplakken met crêpepapier, … 
Peuters en kleuters praten graag. Vragen stellen en hen laten praten is een eenvoudige manier 
waardoor ze wat lossen komen en minder beschaamd zijn.  

Cuttermes niet laten gebruiken door de kinderen.  

 

Bron 
Deze activiteit werd ontwikkeld voor het sport-wetenschapskamp “Puur Natuur” door Julie 
Ghyselinck (stafmedewerker wetenschapscommunicatie HOGENT) 
 


