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en leuke invulbladen voor de leerlingen
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Het verloop van dit lessenpakket stellen wij als volgt voor.
Deel I : voorbereidende les: ‘zoete proevertjes’
Doel hierbij is dat de leerlingen een groep fruit kunnen onderbrengen in verschillende
categorieën.

Deel II : de appelboomgaard : bezoek en naverwerking
Bezoek aan de Schipvaarthoeve
De voorbereidende les kan hier kort herhaald worden met onze speelgoedhoeve. Wij
voorzien een kaartsysteem met foto’s van fruit die behoren tot de opgesomde
categorieën. Onder het thema ‘welk fruit wordt hier geteeld’ kunnen we de leerlingen
de opdracht geven er de vruchten per categorie uit te halen en die op het land van
onze speelhoeve te leggen.
Wandeling in de appelboomgaard
Het is aan te raden dat de leerlingen laarsjes dragen.
We gaan met de leerlingen op zoeken naar nestkastjes, nestjes van de koolmees.
Waar woont de torenvalk? We proberen het aantal appels aan een appelboom te
tellen. Hou houdt de fruitteler de schadelijke insecten weg? Wie helpt hem daarbij?
Wat is milieuvriendelijke bestrijding en wat is een feromoonval? Hoe moeten de
appels geplukt worden? En kunnen de leerlingen dat? We zoeken naar insecten met
de loep. Kortom het wordt een gezonde en leerrijke belevenis.
Terug naar de Schipvaarthoeve
Hier kunnen de leerlingen een studie maken van verschillende appelsoorten. Wij
voorzien hiervoor een invulfiche waarop zij alles kunnen noteren. Snijplank, messen,
kleefband, kleurpotloden enz. zijn daar aanwezig. Indien gewenst kunnen wij een
vijftal verschillende soorten appels voorzien.
Bijkomende suggesties:
1/ We kunnen de studie van de appel uitbreiden en eventueel in navolging
van de voorbereidende les andere soorten fruit bestuderen.

Inhoudstafel

2

Er zijn geur-en voeldozen aanwezig die hiervoor gebruikt kunnen worden. We
kunnen een activiteit inlassen waarbij de leerlingen andere vruchten moeten
raden. Als naverwerking kunnen fruitbrochettes of fruitsalade gemaakt worden
met alle vruchten.
2/ Speel de Appelquiz met de rode en de groene ploeg.
Wij voorzien hiervoor een spelbord, pionnen, vragenkaarten rond de
appelteelt. Het is de bedoeling te spelen in twee ploegen waarbij men om het
vlugst moet proberen het spel uit te spelen.
Naverwerking in de klas
Hiervoor voorzien we invulfiches over de appelboomgaard in de vier seizoenen. Het
eerste blad handelt over de boomgaard algemeen, de vier volgende behandelen
telkens één seizoen, het laatste blad is een doe-blad.
Suggestie
In het lessenpakket zit een eenvoudige versie van de Appelquiz. De
vragenbladen worden het best vooraf gekopieerd op iets dikker papier en
daarna uitgesneden op de stippellijnen. Zo krijg je stevige vragenkaartjes. De
klas wordt in twee ploegen verdeeld die tegen elkaar spelen. Elke ploeg krijgt
een spelbord en de leerkracht voorziet twee pionnen. Om beurt stelt de
leerkracht een vraag en bij een goed antwoord mag de ploeg de pion een vak
verder zetten. Het komt er op aan om het snelst het spel uit te spelen.
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DEEL I
ZOETE PROEVERTJES

Zoete proevertjes : Leidraad voor leerkrachten
Als voorbereiding op het bezoek aan de appelboomgaard, waarbij we de appelboom volgen
in de vier seizoenen, kunnen we starten met de studie van een groot aantal andere
vruchten.
De meeste soorten fruit bestaan sinds mensenheugenis en zijn bijgevolg niet weg te denken
uit onze voedselketen, alsook niet uit onze Nederlandse taal. Denken we hierbij maar aan de
ontelbare spreekwoorden die verwijzen naar bepaalde vruchten.
Fruit is bij de meeste kinderen heel geliefd. De gevarieerde zoete smaken strelen de tong,
een rijk kleurenpalet het oog. Fruit is een gezonde dorstlesser en hongerstiller, wat bij
kinderen vaak welkom is.
Fruit vormt een belangrijk onderdeel van onze voeding en verschaft het lichaam alle
vitaminen die onontbeerlijk zijn voor het leven. Gebrek aan vers fruit veroorzaakte vroeger
scheurbuik bij zeelieden.
Het is de bedoeling dat we de leerlingen met al hun zintuigen fruit leren (her)kennen aan
hun smaak, vorm of geur.
Aan de hand van hun bevindingen gaan we de vruchten indelen in groepen.
Het woordenboek leert ons dat we volgende onderverdeling kunnen maken:
−

pitvruchten: appels, peren, kweeperen, mispels
= Vlezige vrucht met binnenin een klokhuis waarin zich meerdere pitten bevinden
− steenvruchten: abrikozen, pruimen, kersen, perziken, nectarines
= Een vrucht waarvan het zaad of zaden in een steenhard omhulsel zitten, dat door het
binnenste deel van het vruchtvlees wordt gevormd.
In de tuinbouw rekent men gewassen als aardbei, braambes en framboos niet tot de
steenvruchten, hoewel hun vruchten kleine steenvruchtjes bevatten.
− klein fruit: aardbei, bessen, bramen, frambozen
= Fruit dat aan struiken en stengelvormende planten groeit (pit- en steenvruchten
groeien aan bomen).
De term ‘fruitteelt’ wordt opgegeven als ‘de teelt van pitvruchten, steenvruchten, bessen en
noten’. Dus kunnen we deze lijst nog aanvullen met ‘noten’.
Bedoeling: vanuit deze achtergrond kunnen we de appel plaatsen binnen een groep vruchten
Uiteraard kan deze indeling nog uitgebreid worden. We denken hierbij aan het onderscheid
tussen inheems en uitheems fruit.

Zoete proevertjes
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Zoete proevertjes : Leerdoelen
•

De leerlingen gebruiken al hun zintuigen bij het exploreren van de natuur (zij proeven,
betasten, ruiken aan de verschillende vruchten).

•

De leerlingen tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te komen
over het fruit, als onderdeel van de natuur.

•

De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van vruchten gelijkenissen en verschillen
ontdekken en een eigen ordening aanbrengen op basis van een opgelegd criterium.

•

De leerlingen weten dat fruit een belangrijk onderdeel vormt in de voeding.

•

De leerlingen kunnen de voornaamste delen van de vrucht beschrijven.

•

De leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en kunnen hun waarnemingen
op een systematische wijze noteren (zie invulbladen).

•

De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen om meer te
weten te komen over de oorsprong van de vrucht.

Zoete proevertjes
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Zoete proevertjes : opdrachten voor leerlingen
Fruit herkennen aan de smaak of geur
Suggestie:
De leerkracht brengt verschillende vruchten mee naar de klas en snijdt die in stukjes. De
leerkracht laat hiervan niets zien aan de leerlingen. Eén per één worden de leerlingen
geblinddoekt en worden zij een stukje fruit aangeboden in een lepel of op een prikker. Daar
mogen zij aan ruiken, en daarna ook van proeven. De bedoeling is uiteraard dat zij raden welk
stukje fruit zij ruiken en proeven.

Fruit herkennen aan de vorm
Suggestie:
De leerkracht brengt verschillende vruchten mee naar de klas, alsook een voeldoos. Een voeldoos
maken we als volgt: we nemen een schoendoos met deksel. Aan de korte zijkanten snijden we
één of twee gaten, waardoor de leerlingen hun handen in de gesloten doos kunnen steken. De
leerkracht steekt er een deel van of een volledig stuk fruit in en laat een leerling de inhoud
raden.

Ontleden van vruchten
Suggestie:
De leerlingen krijgen een stuk fruit dat ze gaan ontleden. Zij kunnen hiervoor individueel of in
groepjes werken.
De vrucht wordt (voorzichtig) overlangs in tweeën gesneden. De kinderen stellen zichzelf vragen
en noteren hun bevindingen aan de hand van bijgeleverde standaard invulfiches.

We brengen onze vruchten in kaart
Suggestie:
Per categorie voorziet de leerkracht een groot blad of een deel van een prikbord. Daarop komt
telkens de naam van de vruchtengroep + een korte uitleg.
De leerlingen moeten hun fiche kunnen hangen onder de juiste categorie. Op het einde van het
onderzoek kan rechtsboven op de fiche de categorie ingevuld worden.
Het is aan te raden bijkomend fotomateriaal te voorzien rond de verschillende planten.
Zodoende kunnen de leerlingen achterhalen van welke plant of boom deze vrucht afkomstig is.

We maken zoete proevertjes
Suggestie:
We maken fruitbrochettes met alle soorten fruit. We nemen houten brochettestokjes en geven
die door. Elke leerling steekt er een stukje van zijn vrucht op. Dit wordt alvast een zoet, kleurrijk
en gezond tussendoortje.

Zoete proevertjes
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Zoete proevertjes : invulblad voor leerlingen
Mijn vrucht is een ………………………………….. Zij hoort bij……………………………..
Ik teken mijn vrucht en geef ze de juiste kleur.
Zij groeit aan een
boom
struik
klein plantje
Ik meet mijn vrucht
Hoogte:……………………cm
(zonder steeltje)
Breedte:………………….cm
Ik snij (voorzichtig) de vrucht open en ontdek:
Ik teken de doorsnede van mijn vrucht

Ik benoem de onderdelen
Bovenaan heeft de vrucht
een steeltje
een steeltje met een kroontje
(zoals een aardbei)
ander:…………………………………………….
Onderaan heeft de vrucht
een kelk (zoals een appel)
niets bijzonders
ander:…………………………………………...
Ik mag de vrucht eten
met de schil
zonder de schil
De schil is
ruw
effen

glad
oneffen

Binnenin heeft de vrucht
Een klokhuis met
…………………pitten

Een harde steen

Kleef hier een pitje
(met kleefband)

Teken hier de vorm of
kleef een steen

donzig

Merk ik iets bijzonders op?:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Als ik op de vrucht wrijf, gaat die glimmen
ja
nee

Geen van beide (Doorstreep wat niet juist is)
Ik proef van het vruchtvlees. Dit is:
hard
zacht
droog
sappig
zoet
zuur
Ik vind de vrucht:
lekker

niet lekker

Dit heb je nodig: vrucht, mes en snijplank, kleurpotloden, schrijfgerief en kleefband
Zoete proevertjes
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DEEL II
DE APPELBOOMGAARD

De appelboomgaard : achtergrondinformatie
In de meeste boomgaarden groeien appels en peren. De fruitbomen staan
in lange rijen naast elkaar. Tussen de rijen liggen paden van gras.
Hierover rijdt de fruitteler met de trekker om zijn werk te doen.
Een boomgaard in België is tussen de 5 en 15 hectare groot.
Hagen rond de boomgaard beschermen de bomen tegen de harde wind.
De fruitbomen zijn klein, laagstammen noemt men dit. De reden hiervoor
is dat zij makkelijk te verzorgen zijn, er passen meer bomen in de
boomgaard en zij geven reeds na twee jaar fruit. Laagstammen geven zo snel
vruchten doordat ze uit twee delen bestaan. Het onderste gedeelte heet de
onderstam. De onderstam groeit langzaam waardoor de boom klein blijft.
Het bovenste gedeelte met de takken, de bladeren en de vruchten heet de
ent. De ent wordt op de onderstam vastgemaakt als hij nog klein is. Dit
noemt het enten.
Een appel is net zoals een peer een pitvrucht.
In België worden onder andere volgende appelsoorten gekweekt: golden
delicious, james grieve, jonagold, cox’s orange pippin enz. zijn bekende
’eetappels’. De boskoop wordt vooral verwerkt in de keuken voor de
bereiding van o.a. appelmoes
In de vier seizoenen ziet de boomgaard er compleet ander uit. We gaan
hierbij op zoek naar wat er in elke seizoen precies gebeurt in de
appelboomgaard.

Bij ouderwetse hoge
fruitbomen duurt dit
tien jaar of langer.

In fruit onderscheiden we
nog steenvruchten zoals
pruimen en kersen en
kleinfruit, zoals bessen
en frambozen.
Bekende perenvariëteiten
zijn o.a. conference,
doyenné du comice

Lente
Vanaf de maanden april/mei kunnen we enkele weken genieten van een
bloemenpracht. De appelbomen staan vol met witroze bloesems. Dit is de
bloeitijd.
Een appelboom in bloei is erg kwetsbaar. Wanneer de bloem bevriest
door nachtvorst is dit fataal voor de vruchtvorming. Ook hagel is een
gevreesde vijand.

Perenbomen hebben witte
bloesems.

Stuifmeel = kleine gele
korreltjes

Een appelbloesem bestaat uit vijf kroonbladen met daaronder vijf kelkbladen
en bevat ongeveer twintig meeldraden. Een meeldraad bestaat uit de
helmdraad en de helmknop met daarin het stuifmeel.
Om deze bloemen te veranderen in vruchten moet er bestuiving
plaatsvinden. Het stuifmeel moet van de ene bloem naar de andere
worden overgebracht. Dit gebeurt door de wind en door insecten zoals
bijen en hommels. Zij vliegen van bloem tot bloem om honing te
verzamelen. Als ze een bloem bezoeken blijven er wat stuifmeelkorrels
aan hun lijf plakken. Bij de volgende bloem waarop ze neerstrijken laten
ze wat korrels achter.
De niet bevruchte bloemen vallen af en geven geen vruchten, de rest
groeit uit tot appelen.

De appelboomgaard

Voor een goede oogst is
een goede bestuiving nodig.
Daarom plaatst de
fruitteler soms bijenkorven
in de boomgaard.
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Als de bloesem is afgevallen beginnen de bladeren te groeien.
Bij vele soorten appel- en perenbomen is het nodig dat stuifmeel
van een ander ras op de bloemen terechtkomt. Daarom plant men twee of meer
rassen door elkaar.

Zomer
In de zomer hangen de appelbomen vol met appels. Het kleurenpalet
varieert dan naargelang de soort, van groen en geel tot donkerrood.
Het is de grootste zorg van de fruitteler om grote, gave vruchten met
een gezond kleurtje te verkrijgen. Daarom gaat hij in de boomgaard vaak
op zoek naar ongewenste insecten. De bestrijding van deze ‘vijanden’ kan
met behulp van sproeistoffen. Het spuitmiddel druppelt over de bomen en
doet eitjes, rupsen en alle insecten sterven. Deze behandeling dient enkele
malen herhaald te worden. Uiteraard laat men voldoende tijd tussen het
sproeien en het plukken, zodat mooi fruit ook nog gezond blijft.
Een andere methode is het bestrijden van schadelijke insecten met
nuttige. Bij appels gebeurt dit door het plaatsen van roofmijten op de
bomen. Ook vogels zijn hiervoor nuttig. Men hangt hiervoor
nestkastjes voor koolmezen en torenvalken in de boomgaard. Koolmezen
eten de rupsen en valken jagen op muizen die aan de wortels kunnen
knagen of vogels die de vruchten aanvreten.
Soms moeten deze vrienden bijgestaan worden door chemische middelen
die uiteraard de nuttige insecten niet uitschakelen.
Als er te veel vruchten in de boom staan worden ze uitgedund. Ook
ziekte en misvormde vruchten worden weggeknipt.
Uiteraard is het weer ook van groot belang. Veel zon, maar ook
voldoende regen, want de vruchten hebben ook veel vocht nodig.

De appelboomgaard

1 koolmeesjesgezin haalt
800 rupsen uit de bomen.

Door het wegknippen van
de vruchten hoeft de boom
zijn voedsel over minder
vruchten te verdelen,
waardoor ze groter
worden. Zo kan de teler
ze voor een goeie prijs
verkopen.
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Herfst
In het najaar zijn de vruchten rijp. Tijd om ze te plukken!
September tot oktober is de plukperiode en ook het drukste moment in de
appelteelt. Het is van belang over voldoende personeel te beschikken om
de oogst vlot binnen te halen.
Het plukken moet zeer nauwgezet gebeuren, daarom krijgen nieuwe
plukkers een opleiding van de fruitteler.
Het plukken gebeurt met de hand. Het steeltje moet aan de appel blijven
zitten. Een appel zonder steeltje heeft een wondje en gaat op die plaats
eerder rotten. De appels worden voorzichtig in grote kisten gelegd. Een
deel gaat direct naar de veiling en wordt verkocht. Der rest gaat voor
een paar weken of maanden in de koelcel, tot ze ook verkocht worden. Door
de koude lucht in de koelcel kunnen de appels lang bewaard worden.
Hierdoor komt het dat men het hele jaar door verse appels kan eten.

Er bestaan nog geen
fruitplukmachines die
even voorzichtig
kunnen plukken
als mensenhanden.
Een gevallen appel mag
niet meer tussen de
geplukte vruchten. Hij
kan onzichtbaar
beschadigd zijn en later
in de grote hoop veel
goed fruit aansteken.

Van jonge bomen oogst men ongeveer 6 kg appels, van oude bomen kan
dit driemaal zoveel zijn. Van een volwassen boom van ongeveer 5 jaar oud
kun je tot 130 appels oogsten.
Na de oogst worden oude appelbomen gerooid. Appelbomen worden om
de 15 jaar vervangen. Dit gebeurt niet ineens, maar in delen. Elk jaar
wordt een deel gerooid en komen er nieuwe boompjes in de plaats.

Perenbomen worden
maar na 30 of 40 jaar
vervangen.

Winter
In de winter verliezen de bomen hun bladeren. De grond is te koud om er
water en voedsel uit te halen, dus groeit hij niet. Als het in het voorjaar
opnieuw warmer wordt, ontdek je kleine botjes op de takken van de bomen.
Die botjes zullen uitgroeien tot bloesems. Van januari tot mei snoeit de
fruitteler de bomen. Dit gebeurt met een snoeischaar of zaag. Door het
het snoeien blijft de boom klein en behoudt hij de goede open vorm. Verder
wordt het onkruid van onder de bomen verwijderd, de graspaden gemaaid
en de bomen bemest.

De appelboomgaard
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De appelboomgaard : Leerdoelen

•

De leerlingen gebruiken al hun zintuigen bij het exploreren van de natuur.

•

De leerlingen tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te komen
over de appelboomgaard (bestuderen van de vruchten met loepjes, takken, aanwezige
insecten enz.)

•

De leerlingen kunnen de voornaamste delen van de appelboomgaard en de vrucht
beschrijven (invulfiche voor onderzoek van de vrucht).

•

De leerlingen hebben inzicht in de werkzaamheden van de fruitteler.

•

De leerlingen zijn zich bewust van de veranderingen in de natuur (de appelboom en de
seizoenen).

•

De leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en kunnen hun waarnemingen
op een systematische wijze noteren (zie invulbladen).

•

De leerlingen zien de relatie tussen de aanwezige dieren in de appelboomgaard (schadelijke
t.o.v. gewenste), zij kunnen zeggen wat de aangetroffen dieren eten.

De appelboomgaard
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De appelboomgaard : bezoek en rondleiding
A. Bezoek
Dit

lespakket

over

fruit

werd

uitgewerkt

in

combinatie

met

een

bezoek

aan

het

landbouweducatief centrum ‘De Schipvaarthoeve’. In de schuur van deze oude hoeve aan de
Schipvaartweg te Poperinge werd een polyvalent lokaal ingericht met een ruime zitarena, vier
werkeilanden met bijhorende kook- en bakhoek, en tal van didactisch materiaal. Dit lokaal wordt
ter beschikking gesteld voor klassen die zich willen verdiepen in een bepaald thema rond land- en
tuinbouw of hierrond een kook-, bak- of creatieve les willen organiseren.
Ter plaatse wordt dan een rondleiding voorzien in de boomgaard. U kan echter ook een ander
fruitteeltbedrijf bezoeken of dit lespakket gebruiken zonder een bezoek te brengen aan een
fruitteeltbedrijf. Misschien kan u wel een fruitteler uitnodigen bij u in de klas…
Het reserveren van een bezoek aan de Schipvaarthoeve met gids kan via :
Landbouweducatie West-Vlaanderen
Streekhuis Esenkasteel, Woumenweg 100 – 8600 Diksmuide
Tel. 051 51 93 55 – Fax 051 51 93 51
e-mail : landbouweducatie@west-vlaanderen.be
B. Invulfiche
Deze invulfiche wordt gebruikt tijdens een bezoek aan de Schipvaarthoeve voor het ontleden van
een appel. Dezelfde fiche vindt u terug in de losse bundel voor de leerlingen die eenvoudig te
kopiëren is.
C. Appelquiz
De ‘appelquiz’ is een spannende weetjesquiz waarbij de ploegen (een groene en een rode) om
het vlugst het parcours van 10 punten moet veroveren. De handleiding vindt u in de bundel voor
de leerkracht, het spelbord en de vragen in de losse bundel voor de leerlingen om eenvoudig te
kunnen kopiëren.

De appelboomgaard
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De appelboomgaard : invulfiche
Ik ken mijn appel…

Invulblad van…………………………….
Dit heb je nodig: appel, mes en snijplank, kleurpotloden, schrijfgerief en kleefband

Onder de appels vinden we vele verschillende rassen. Onderstreep de naam van de appelsoort die jij onderzoekt:

elstar
gloster

james grieve
jonagold
boskoop
jonagored idared
golden delicious

Snij (voorzichtig) je appel in tweeën zoals deze tekening.
Benoem de onderdelen. Zet de cijfers op de juiste plaats.

cox orange pippin summered
ander:……………………………

Teken de vorm van het blad van de appelboom.
Let vooral op de rand van het blad.

1 steel
2 steelholte
3 schil
4 vruchtvlees
5 klokhuis 6 pitten
7 kelk

Zo ziet de rand eruit…

Noteer de juiste kleur van de schil
of teken je appel en geef hem de juiste kleur.
De appel smaakt…
(proef een stukje en stip de juiste smaak aan)

lekker of
sappig of
zoet of

niet lekker
droog
zuur

Tel het aantal pitjes en vul in.

Mijn appel heeft……………..pitten.
Kleef hier een pitje (met kleefband).

De appelboomgaard
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Speel de appelquiz…
(handleiding voor de leerkracht)

Verdeel de klas in twee ploegen.
Kopieer bijgevoegd spelbord op 2 vellen karton, met elk een
verschillend kleur. Geef elke ploeg een pion die past op de
spelvakken.
De bijgevoegde bladen met de quizvragen dienen versneden te
worden op de stippellijnen. Hierdoor krijg je een kaartsysteem
met de vragen. Op de kaartjes vind je telkens vraag en
antwoord.
De leerkracht of 1 van de leerlingen wordt quizmaster en stelt
beurtelings aan elke ploeg een vraag. Bij elk goed antwoord
mogen zij hun pion 1 vakje verplaatsen. Wie het eerst aan de
10 komt is gewonnen.
Tip voor de leerkracht:
vul gerust het kaartsysteem aan met eigen vragen…

De appelboomgaard
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De appelboomgaard : naverwerking

De appelboomgaard
het hele jaar rond…

In de boomgaard staan de
appelbomen………
in lange rijen naast elkaar.

Een appel is, net zoals
een peer, een
pitvrucht…

De fruitbomen zijn klein.
We noemen dit
Laagstammen ….

Er bestaan vele soorten
appels. Dit noemt men
rassen. Ken je de naam
van een Belgisch ras?
Jonagold…….

Er passen hierdoor
meer bomen in de
boomgaard, die zijn
makkelijk te verzorgen
en zij geven reeds na twee
jaar fruit.
Bij ouderwetse
hoge bomen duurt
dit tien jaar
De appelboomgaard

De bladvorm is
ovaal.
De bladrand is
gezaagd
Kies uit
-gaaf
-gezaagd
-gegolfd

Van appels maakt men
ook
appelwijn.
appelmoes.
appelchips
Appelquiz : handleiding voor de leerkracht - 17

De appelboomgaard in de

In de lente staat de appelboom vol met witroze bloesems
Om deze bloemen te laten veranderen in appels
moet er bestuiving plaatsvinden.
Daarom moet er van de ene bloem naar de andere
stuifmeel. worden overgebracht.
Dit gebeurt door de wind, maar ook door
bijen en hommels.
Omdat er stuifmeel van een ander ras op de bloem moet terechtkomen,
plant men rijen van verschillende rassen door elkaar.

Een appelbloesem bestaat uit:
5 kroonblaadjes met
daaronder 5 kelkbladen.
In het midden staan
de meeldraden met het
stuifmeel en de stamper.

Wanneer de bloemblaadjes afvallen zie je kleine knobbeltjes.
Die zullen uitgroeien tot lekkere appels.
Vanaf nu beginnen ook
de bladeren te groeien

Voor een goede oogst
is een goed bestuiving
nodig. Daarom plaatst
de fruitteler soms
bijenkorven in de
boomgaard

De appelboomgaard

invulblad - 18

De appelboomgaard in de

In de zomer hangen de
appelbomen vol met
kleurige appels.
Het is de grootste zorg
van de fruitteler mooie
appels te oogsten.
Vijanden van de
appelboom zijn
Insecten

Vrienden van
de appelboom zijn
koolmezen

Hiervoor hangt men
nestkastjes in de bomen.
Koolmezen eten de
schadelijke insecten.
Muizen worden gevangen

Muizen

door de torenvalk

Rupsen
Sommige fruittelers plaatsen roofmijten in de bomen.
Dat zijn nuttige insecten die jagen op de schadelijke.
Toch moet de fruitteler onze vrienden soms helpen. Hij sproeit dan een gif dat alleen de schadelijke insecten
doodt. Men laat voldoende tijd tussen het sproeien en het plukken, zodat mooi fruit ook heel gezond blijft.

We snijden een appel middendoor… en benoemen alle onderdelen.
Vul in:

steel – steelholte – schil – vruchtvlees – klokhuis – pitten – kelk

Aantal

……...

De pitten zijn de zaden voor een
nieuwe appelboom
De appelboomgaard

invulblad - 19

De appelboomgaard in de

In de herfst verliest de
appelboom zijn blaadjes.
Ook de vruchten zijn rijp
Tijd om ze te plukken. Dat
gebeurt in de maanden
september
en oktober.

Het plukken gebeurt met
de hand
Het steeltje moet aan de
appel blijven zitten, anders
heeft de appel daar een
wondje en gaat daar
eerder rotten.

De appels worden
voorzichtig in grote
kisten gelegd.
Voor de fruitteler is dit de
drukste periode
van het jaar en daarom
vraagt hij hulp aan vele
andere plukkers.
Van een
volwassen boom kun je
tot 120 appels plukken.

Dit is

Een deel van de oogst gaat
naar de
veiling
en wordt daar verkocht.
De fruitteler sorteert vooraf
de appels op maat
met de sorteermachine

Een deel van de appels
gaat voor een hele tijd in
de koelcel
Door de koude lucht
kunnen de appels hier
lang bewaard worden.
Hierdoor komt het dat
men het hele jaar door
verse appels kan eten.

De appelboomgaard

Kleur een
derde van de
appels geel,
de rest rood
….

invulblad - 20

De appelboomgaard in de

In de winter is de
Appelboom kaal
De grond is te koud om
er water en voedsel uit te
halen, dus groeit hij niet.
Hij houdt precies een
winterslaap.
Ook in de winter komt de
fruitteler in de boomgaard
werken. Hij komt er de
bomen snoeien.
Hierdoor blijft de boom
klein en behoudt hij een
goede open vorm.

Het snoeien gebeurt met een machine die ervoor zorgt
dat de fruitteler met veel kracht de takken kan
doorknippen. Dit noemt men persluchtinstallatie.
De oude appelbomen worden vervangen door nieuwe
appelbomen. Dit gebeurt om de 15 jaar.
Tegen het einde van de winter komen de
Perenbomen
maar na 30 of
40 jaar

eerste botten aan de takken.

.

Zij zullen in de lente dan uitgroeien tot bloesems.

Het advies van professor Appel
In een appel zit een flinke
portie VITAMINE C.
Vitamine C
verhoogt je weerstand
tegen ziektes.
Zij helpt
tegen vermoeidheid.
Zij beschermt je tegen
koude. Neem er daarom
wat extra in de winter.

De appelboomgaard

Bij het eten van zoetigheid blijven
er restjes achter rond de tanden.
Zo ontstaan er gaatjes.
Door het eten van een appel na de
maaltijd worden de tanden
gedeeltelijk schoongeschuurd
Zo helpt de appel tandbederf
te voorkomen
De appel wordt ook wel de
‘natuurlijke tandenborstel’ genoemd.

invulblad - 21

Ik ken de appelboom!

3

4

2

De appelboom verandert in elk seizoen. Nummer de seizoenen in de juiste volgorde.
Je start bij 1.

Bij welke seizoen hoort dit rijmpje?

Zoem zoem zoem

Op de veiling koopt winkelier Jeroen
appels en peren. In totaal 33 kg.
Hij kocht 5 kg appels meer dan peren.
Hoeveel kg kocht hij van elke soort?

Antwoord:
…………19……………kg appels

Toe maar bijtje – zoem zoem zoem
vlieg maar weer van bloem naar
bloem
En ga daarna – vlug vlug vlug
naar je bijenkorfje terug
Ga daar zoete honing maken
die uitstekend zal gaan smaken
Dan wil ik straks wel proberen
alles op mijn broodje te smeren
Marianne Busser – Ron Schröder

…………14……………kg peren

Dit hoort bij de lente

Verbind elk spreekwoord met de juiste uitleg….
een appeltje voor de dorst hebben

op een moeilijk moment doorzetten

iets voor een appel en een ei kopen

zeer hard lachen

door een zure appel heen bijten

iets zeer goedkoop op de kop tikken

zich een kriek lachen

ergens voor moeten opdraaien

met de gebakken peren blijven zitten

wat geld in reserve houden

De appelboomgaard
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Dit lessenpakket wordt u aangeboden door:
Provincie West-Vlaanderen - landbouweducatie
Voor algemene informatie en aanvragen lespakket:
Bart Verhaeghen
Coördinator landbouweducatie West-Vlaanderen
Provinciehuis Abdijbeke
Abdijbekestraat 9
8200 Sint Andries – Brugge
tel 050 40 71 69 – fax 050 40 71 01
e-mail: landbouweducatie@west-vlaanderen.be
Educatief centrum De Schipvaarthoeve en rondleiding
Schipvaartweg 8 – 8970 Poperinge
Reserveren van een bezoek aan de Schipvaarthoeve:
Landbouweducatie West-Vlaanderen
Streekhuis Esenkasteel, Woumenweg 100 – 8600 Diksmuide
Tel. 051 51 93 55 – Fax 051 51 93 51
e-mail: landbouweducatie@west-vlaanderen.be
Dit lessenpakket werd gerealiseerd:
in het kader van een 5b-project met financiële steun van de Europese Unie en het
Vlaamse Gewest
Samenstelling: Kristin Kino
Speciale dank aan:
alle bereidwillige medewerkers voor de realisatie van dit lessenpakket

De appelboomgaard
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De appelboomgaard
voor de leerlingen

Lespakket voor de 2de graad lager onderwijs
met een leidraad voor de leerkracht
en leuke invulbladen voor de leerlingen

www.west-vlaanderen.be/landbouweducatie

Inhoud Leerlingenbundel
Deel I : Voorbereidende les : ‘Zoete Proevertjes’
1 invulblad ‘herkennen van een vrucht’

Deel II : De appelboomgaard : bezoek en naverwerking
1. Bezoek
1 invulfiche ‘Ik ken mijn appel…’
1 spelbord ‘de appelquiz’
2 bladen met vragen voor ‘de appelquiz’
2. Naverwerking
‘De appelboomgaard, het hele jaar rond…’ : 5 invulbladen
1 invulblad ‘Ik ken de appelboom!’

Mijn vrucht is een ………………………………….. Zij hoort bij……………………………..
Ik teken mijn vrucht en geef ze de juiste kleur.

Zij groeit aan een
boom
struik
klein plantje
Ik meet mijn vrucht
Hoogte:……………………cm
(zonder steeltje)
Breedte:………………….cm

Ik snij (voorzichtig) de vrucht open en ontdek:

Ik benoem de onderdelen

Ik teken de doorsnede van mijn vrucht

Bovenaan heeft de vrucht
een steeltje
een steeltje met een kroontje
(zoals een aardbei)
ander:…………………………………………….
Onderaan heeft de vrucht
een kelk (zoals een appel)
niets bijzonders
ander:…………………………………………...
Ik mag de vrucht eten
met de schil
zonder de schil
De schil is
ruw
effen

glad
oneffen

Binnenin heeft de vrucht
Een klokhuis met
…………………pitten

Een harde steen

Kleef hier een pitje
(met kleefband)

Teken hier de vorm of
kleef een steen

donzig

Merk ik iets bijzonders op?:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Als ik op de vrucht wrijf, gaat die glimmen
ja
nee

Geen van beide (Doorstreep wat niet juist is)
Ik proef van het vruchtvlees. Dit is:
hard
zacht
droog
sappig
zoet
zuur
Ik vind de vrucht:
lekker

niet lekker

Dit heb je nodig: vrucht, mes en snijplank, kleurpotloden, schrijfgerief en kleefband

Ik ken mijn appel…

Invulblad van…………………………….
Dit heb je nodig: appel, mes en snijplank, kleurpotloden, schrijfgerief en kleefband

Onder de appels vinden we vele verschillende rassen. Onderstreep de naam van de appelsoort die jij onderzoekt:

elstar
gloster

james grieve
jonagold
boskoop
jonagored idared
golden delicious

Snij (voorzichtig) je appel in tweeën zoals deze tekening.
Benoem de onderdelen. Zet de cijfers op de juiste plaats.

cox orange pippin summered
ander:……………………………

Teken de vorm van het blad van de appelboom.
Let vooral op de rand van het blad.

1 steel
2 steelholte
3 schil
4 vruchtvlees
5 klokhuis 6 pitten
7 kelk

Zo ziet de rand eruit…

Noteer de juiste kleur van de schil
of teken je appel en geef hem de juiste kleur.
De appel smaakt…
(proef een stukje en stip de juiste smaak aan)

lekker of
sappig of
zoet of

niet lekker
droog
zuur

Tel het aantal pitjes en vul in.

Mijn appel heeft……………..pitten.
Kleef hier een pitje (met kleefband).

6 appels wegen ongeveer
1 kilogram
10 kilogram

Van appels kun je wijn maken.

Teken de pit van een
appel

15 kilogram

1 kilogram

Ja, appelwijn

Het plukken van appels
kan met een machine

Van een volwassen boom
kun je tot 120 appels
plukken.

Bij het plukken moet
het steeltje aan
de appel blijven hangen.

Nee, met de hand

Ja, soms nog ietsje meer

Ja, anders heeft de appel
daar een wondje en gaat
hij vlugger rotten.

Roofmijten zijn nuttige
insecten die men op de
appelbomen plaatst om
de schadelijke insecten uit
te roeien.

Een appel is een pitvrucht.

Jonagold is de naam van een
perensoort.

Ja, net zoals een peer

Nee, dit is een appelsoort

Ja, dat klopt

Torenvalken vangen de muizen
in de boomgaard.

De bestrijding van schadelijke insecten
gebeurt enkel door sproeistoffen.

Alleen de bevruchte
bloesems groeien uit
tot appels.

Ja. Ook vangen zij koolmezen
als die talrijk zijn. Koolmezen
worden aangetrokken om
schadelijke insecten te eten.

Nee, ook door plaatsen van koolmezen
en roofmijten.

Ja, dat klopt.

De Appelquiz

Blad 1

Knip op de stippellijnen

Er zitten 6 appels in 1 kilo.
Ik koop er 5 kilo. De helft
blijkt rot te zijn. Hoeveel
appels kan ik ervan eten?
10

Wanneer appels geplukt zijn worden
die onmiddellijk allemaal verkocht.

In een appel zit er veel
vitamine C

15
20
Ik zal er 15 kunnen eten.

Nee, veel appels worden in de koelcel
bewaard.

In de winter heeft de
fruitteler geen werk in
de boomgaard.

Het eten van een appel na de
maaltijd helpt tandbederf te voorkomen

In de herfst worden de
appels geplukt.

Nee, dan snoeit hij de bomen.

Ja, de tanden worden hierdoor
gedeeltelijk geschuurd.

Ja, dat klopt

Er bestaan appelchips.

Voor de fruitteler is de herfst de
drukste periode van het jaar.

De fruitteler sorteert de
appels op grootte voor
ze naar de veiling gaan.

Ja, dat klopt.

Ja, want dan moeten alle appels op een
korte tijd geplukt worden.

Ja, dat klopt

Een gevallen appel mag
niet meer tussen de versgeplukte appels gelegd
worden.

In de lente staat de boomgaard
vol bloesems.

Bijen zijn heel belangrijk
bij de bestuiving van de
appelbloesems.

Ja, dat klopt.

Ja, dat klopt.

Ja, hij kan onzichtbaar beschadigd zijn en rotten, waardoor
een groot deel gezond fruit ook
gaat rotten.

De Appelquiz

Blad 2

Ja, dat klopt

Knip op de stippellijnen

De appelboomgaard
het hele jaar rond…

In de boomgaard staan de
………………………….
in lange rijen naast elkaar.

Een appel is, net zoals
een peer, een
………………………

De fruitbomen zijn klein.
We noemen dit
………………………….

Er bestaan vele soorten
appels. Dit noemt men
rassen. Ken je de naam
van een Belgisch ras?
……………………….

Er passen hierdoor
meer bomen in de
boomgaard, die zijn
makkelijk te verzorgen
en zij geven reeds na twee
jaar fruit.

Van appels maakt men
ook
……………………….
……………………….
……………………….

Bij ouderwetse hoge bomen duurt
dit tien jaar

De bladvorm is
ovaal.
De bladrand is
………………
Kies uit
-gaaf
-gezaagd
-gegolfd

De appelboomgaard in de

In de lente staat de appelboom vol met witroze…………………………….
Om deze bloemen te laten veranderen in appels
moet er …………………………… plaatsvinden.
Daarom moet er van de ene bloem naar de andere
………………………………. worden overgebracht.
Dit gebeurt door de wind, maar ook door
……………………….. en ………………….
Omdat er stuifmeel van een ander ras op de bloem moet terechtkomen,
plant men rijen van verschillende rassen door elkaar.

Een appelbloesem bestaat uit:
5 kroonblaadjes met
daaronder 5 kelkbladen.
In het midden staan
de meeldraden met het
stuifmeel en de stamper.

Wanneer de bloemblaadjes afvallen zie je kleine knobbeltjes.
Die zullen uitgroeien tot lekkere appels.
Vanaf nu beginnen ook
de ………………………… te groeien

Voor een goede oogst
is een goed bestuiving
nodig. Daarom plaatst
de fruitteler soms
bijenkorven in de
boomgaard

De appelboomgaard in de

In de zomer hangen de
appelbomen vol met
kleurige appels.
Het is de grootste zorg
van de fruitteler mooie
appels te oogsten.

Vrienden van
de appelboom zijn
………………………

Vijanden van de
appelboom zijn

Hiervoor hangt men
nestkastjes in de bomen.
Koolmezen eten de
schadelijke insecten.

………………………

Muizen worden gevangen

………………………

door de………………

………………………

Sommige fruittelers plaatsen …………………………….in de bomen.
Dat zijn nuttige insecten die jagen op de schadelijke.
Toch moet de fruitteler onze vrienden soms helpen. Hij sproeit dan een ………….dat alleen de schadelijke
insecten doodt. Men laat voldoende tijd tussen het sproeien en het plukken, zodat mooi fruit ook heel gezond
blijft.

We snijden een appel middendoor… en benoemen alle onderdelen.
Vul in:

steel – steelholte – schil – vruchtvlees – klokhuis – pitten – kelk

Aantal

……...

De pitten
De appelboomgaard
in dezijn de zaden voor een
nieuwe appelboom

In de herfst verliest de
appelboom zijn blaadjes.
Ook de vruchten zijn rijp
Tijd om ze te plukken. Dat
gebeurt in de maanden
…………………………..
en………………………..

Het plukken gebeurt met
de………………………
Het steeltje moet aan de
appel blijven zitten, anders
heeft de appel daar een
wondje en gaat daar
eerder rotten.

De appels worden
voorzichtig in grote
……………….....gelegd.
Voor de fruitteler is dit de
drukste periode
van het jaar en daarom
vraagt hij hulp aan vele
andere plukkers.
Van een
volwassen boom kun je
tot 120 appels plukken.

Dit is

Een deel van de oogst gaat
naar de
………………………
en wordt daar verkocht.
De fruitteler sorteert vooraf
de appels op maat
met de sorteermachine

Een deel van de appels
gaat voor een hele tijd in
de………………………
Door de koude lucht
kunnen de appels hier
lang bewaard worden.
Hierdoor komt het dat
men het hele jaar door
verse appels kan eten.

De appelboomgaard in de

Kleur een
derde van de
appels geel,
de rest rood
….

In de winter is de
appelboom…………….
De grond is te koud om
er water en voedsel uit te
halen, dus groeit hij niet.
Hij houdt precies een
winterslaap.
Ook in de winter komt de
fruitteler in de boomgaard
werken. Hij komt er de
bomen………………….
Hierdoor blijft de boom
klein en behoudt hij een
goede open vorm.

Het snoeien gebeurt met een machine die ervoor zorgt
dat de fruitteler met veel kracht de takken kan
doorknippen. Dit noemt men persluchtinstallatie.
De oude appelbomen worden vervangen door nieuwe
appelbomen. Dit gebeurt om de 15 jaar.
Tegen het einde van de winter komen de
Perenbomen
maar na 30 of
. 40 jaar

eerste ………………………..aan de takken.
Zij zullen in de lente dan uitgroeien tot bloesems.

Het advies van professor Appel
In een appel zit een flinke
portie VITAMINE C.
Vitamine C
verhoogt je weerstand
tegen ziektes.
Zij helpt
tegen vermoeidheid.
Zij beschermt je tegen
koude. Neem er daarom
wat extra in de winter.

Ik ken de appelboom!

Bij het eten van zoetigheid blijven
er restjes achter rond de tanden.
Zo ontstaan er gaatjes.
Door het eten van een appel na de
maaltijd worden de tanden
gedeeltelijk schoongeschuurd
Zo helpt de appel tandbederf
te voorkomen
De appel wordt ook wel de
‘natuurlijke tandenborstel’ genoemd.

De appelboom verandert in elk seizoen. Nummer de seizoenen in de juiste volgorde.
Je start bij 1.

Bij welke seizoen hoort dit rijmpje?

Zoem zoem zoem

Op de veiling koopt winkelier Jeroen appels
en peren. In totaal 33 kg.
Hij kocht 5 kg appels meer dan peren.
Hoeveel kg kocht hij van elke soort?

Antwoord:

Toe maar bijtje – zoem zoem zoem
vlieg maar weer van bloem naar
bloem
En ga daarna – vlug vlug vlug
naar je bijenkorfje terug
Ga daar zoete honing maken
die uitstekend zal gaan smaken
Dan wil ik straks wel proberen
alles op mijn broodje te smeren

………………………kg appels
Marianne Busser – Ron Schröder

………………………kg peren

Dit hoort bij de ………………………
Verbind elk spreekwoord met de juiste uitleg….
een appeltje voor de dorst hebben
iets voor een appel en een ei kopen
door een zure appel heen bijten
zich een kriek lachen
met de gebakken peren blijven zitten

op een moeilijk moment doorzetten
zeer hard lachen
iets zeer goedkoop op de kop tikken
ergens voor moeten opdraaien
wat geld in reserve houden

