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Aardappelen:
lessenreeks voor het vijfde leerjaar
5.1 De geschiedenis van de aardappel

5.4. Sprekende aardappelen

Via het aardappelspel, komen de leerlingen allerlei
dingen te weten over de geschiedenis van de aardappel. Het is de bedoeling dat de leerlingen – al
spelend – het betreffende werkblad invullen.
De kinderen ontdekken dat de Inca’s de aardappelen eerst kenden, vervolgens bracht Columbus
de aardappelen mee naar Europa. Geleidelijk aan
leerden de Europeanen de aardappel kennen en
werd de aardappel verder verspreid. Wie vandaag
gezond wil eten, kiest voor aardappelen, een belangrijk element in de actieve voedingsdriehoek.

Aardappelen zijn zo vertrouwd geworden, dat
mensen ze zelfs gebruiken in hun spreekwoorden.
Een leuke verwerking voor wie meer over aardappelen wil spreken!

5.2 Natuurkundige proeven met aardappelen
De wet van de traagheid wordt aangetoond d.m.v.
een rietje dat door een aardappel wordt geprikt.
Aan de hand van een aardappel, een satéstok en
een potlood bekijken we hoe evenwicht in elkaar
zit.
Vervolgens onderzoeken we ook hoe het kan dat
we met een aardappel onzichtbaar kunnen schrijven. We zien ook hoe een aardappelscheut de
uitweg kan vinden in een doolhof.

Nog meer... als je er niet genoeg kunt van krijgen!
Vincent Van Gogh schilderde de aardappeleters.
Dit schilderij geeft een beeld van een dagelijks
tafereel uit de 19e eeuw. Je kunt dit schilderij met
de leerlingen bekijken en bespreken. Vervolgens
kun je hen de opdracht geven dit schilderij moderner te maken. Als Vincent Van Gogh vandaag het
kunstwerk opnieuw zou schilderen dan zou dat er
vast anders uitzien. Bespreek met de leerlingen de
klederdracht, de omgeving...
Je kunt ook de opdracht geven om andere aardappeleters te verzinnen. D.w.z. dat niet alleen mensen
aardappelen eten, ook dieren of andere vreemde
wezens zullen op hun eigen manier van aardappelen genieten.
Laat de fantasie van de leerlingen de vrije loop en
ontwerp nieuwe aardappelschilderijen!

5.3 Verschillende soorten aardappelen in het Frans
Er bestaan veel aardappelsoorten. Elk ras heeft een
eigen naam. Zo heb je Bintje, Charlotte, Nicola,
Ratte, Corne de Gatte...
Via een leuk Frans gedichtje ontdekken de leerlingen enkele namen van deze rassen.
We breiden de Franse woordenschat uit middels
het thema aardappelen: pommes de terre, manger,
aimer bien, une casserole…

www.lessenpakket.be
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De geschiedenis van de
aardappel... een lange weg
Wat heb jij zondag gegeten? Laat me even raden.
Kroketjes? Aardappeltjes in de schil of in de wok?
Heb je ooit eens nagedacht over hoe deze lekkernijen op je bord gekomen zijn? Het was een lange
weg...!
Via het spel ‘aardappelen op weg’ ontdekken we
samen de geschiedenis van de aardappel.

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spelbord
1 dobbelsteen
pionnetjes
infobladen
woordenboek
atlas
aardappel
potje
schopje
zand
werkbladen
schrijfgerei

www.lessenpakket.be

Doelen
• in contact komen met geschiedkundige
elementen en wetenswaardigheden van de
aardappel via een ganzenspel;
• historische en geografische kennis
en belangstelling uitbreiden via de
geschiedenis en de verspreiding van de
aardappel;
• winnen en verliezen in het spel kunnen
relativeren en aanvaarden.
Verloop van het spel
Gooi om de beurt met de dobbelsteen. Wie het
hoogst aantal ogen gooit, mag het spel beginnen.
Gooi met de dobbelsteen en ga naar het juiste
vakje. Op elk vak staat een opdracht.
Het logo

betekent dat je de info met het nummer van dat
vakje moet lezen en de bijbehorende opgave van
het werkblad moet uitvoeren.
Wie bereikt als eerste het eindpunt?
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De geschiedenis van de
aardappel... een lange weg
Nummer spelbord Omschrijving van de opdracht
1
2

Deze grond is heel vruchtbaar en levert dus veel voedsel. Gooi nog een keer.

3
4

Van het harde werk worden Inca’s moe. Ze rusten even uit en spelen een lied op
de fluit. Sla een beurt over.

5
6

Amerika wordt ontdekt. Maak een zo lang mogelijke woordenslang met namen
van landen. De laatste letter van een woord is de eerste letter van het volgende
woord.

7
8

De Europeanen leren over de aardappel. Zoek in het woordenboek de betekenis
van aardappel op.

9
10

Aanvankelijk hadden Europeanen hun twijfels over de aardappel. Verzin een originele reclameboodschap om zoveel mogelijk mensen te overhalen om aardappelen te eten.

11
12

Als je lekkere gekookte aardappelen gegeten hebt, kun je er weer tegenaan. Gooi
een zes en je mag terug meespelen.

13
14

De aardappelen verspreidden zich over Europa. Dat ging vlot! Ga een plaats verder.

15
16

Mensen gingen zelf ook aardappelen planten. Plant een aardappel in een potje.

17
18

Zieke aardappelen hebben rust nodig! Sla een beurt over.

19
20

BRAVO! Speciaal voor jou een extra
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De geschiedenis van de
aardappel... een lange weg
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De geschiedenis van de
aardappel... een lange weg
INFO
1.

Terug naar de twaalfde eeuw
In de twaalfde eeuw kwamen de Inca’s in de Cuzco vallei wonen, een gebied in het Andesgebergte
van het Zuid-Amerikaanse land Peru. Deze vallei bezat zeer vruchtbare gronden. Aangezien er in
deze streek steile bergwanden waren, legden de Inca’s terrassen aan. Hierop werden gewassen
zoals suikerriet, maniok, rijst, mais, bonen, katoen en… aardappelen geteeld.

3.

Het voedsel van de Inca’s
De Inca’s gebruikten de chakitaklla – een soort schop – om aardappelen te verbouwen. Deze aardappelen of papa waren veel kleiner dan de aardappelen die wij nu kennen. Ze werden vers gegeten. Ze lieten de papa ook drogen door de hitte van de zon en door vriesdrogen tot alle vocht eruit
verdwenen was. Door de gedroogde aardappelen te pletten ontstond er meel.

5.

De ontdekking van Amerika
In het midden van de zestiende eeuw werd het land van de Inca’s overspoeld door Spaanse veroveraars. Ze waren koortsachtig op zoek naar goud en zilver en toonden geen interesse voor de
aardappel en andere onbekende gewassen. Ze lieten de aardappel wel in grote hoeveelheden
gedroogd aanvoeren naar de zilvermijnen. De slaven die duizenden tonnen zilver uit de bergen
haalden, kregen de aardappel als voedsel.

7.

Europeanen maken kennis met de aardappel
Pas in 1550 konden de Europeanen kennis maken met de aardappel. De aardappel werd omschreven als ‘een soort wortel die daar welig tiert en die, samen met groenten een fruit, het dagelijks
voedsel vormt van de Indianen uit het Andesgebied.’ Uiteindelijk brachten de missionarissen de
nieuwe aardappelplant naar Europa. Monniken uit de Spaanse stad Sevilla plantten de aardappel
in hun kloostertuinen.

9.

Twijfels over de aardappelplant
De boeren wilden aanvankelijk niets van de aardappel weten. Omdat het loof en de bessen van
de plant giftig zijn, dacht men dat de knollen ook erg ongezond waren. Bovendien was men ook
gewend dat planten zich door middel van zaad vermenigvuldigden. Een gewas dat zich ook vanuit
knollen kon vermeerderen moest volgens de boeren van duivelse oorsprong zijn. Mensen dachten
dat aardappelen de oorzaak van lepra konden zijn omwille van de grillige vormen en de wratachtige plekken.

11. Aardappelen als medicijn
In de zestiende eeuw diende de aardappel als medicijn tegen ziekten. De monniken uit Sevilla gaven hun patiënten aardappelen als voedsel. Vanaf 1570 verspreidde de aardappel zich snel in Italië.
Deze snelle verspreiding is toe te schrijven aan de wonderbare genezing van de paus, die leed aan
reumapijnen.
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De geschiedenis van de
aardappel... een lange weg
INFO
13. Aardappelen verspreiden zich over Europa
Ierland was het eerste Europese land dat op grote schaal aardappelen verbouwde. Aardappelen
zouden zijn aangespoeld uit wrakstukken van Spaanse schepen die bij hun terugtocht van Amerika schipbreuk leden voor de Ierse kust. Sir Walter Raleigh plantte voor het eerst aardappelen op
zijn Ierse landgoed.Via vele omzwervingen bereikte de aardappel – op het einde van de zestiende
eeuw – ook Nederland, Frankrijk, België, Oostenrijk en Duitsland.
15. Een belangrijke voedselbron
De aardappel werd een belangrijke voedselbron voor de bevolking. Aardappelen waren goedkoper dan graan. De aardappel diende ook als vervanger van groente. Bovendien kon de aardappel
overleven in weinig vruchtbare grond en had hij weinig zorg nodig. De knol hoefde niet gedorst
of gemalen te worden. Er was dus weinig werk mee gemoeid en hele gezinnen konden overleven
met een klein stukje aardappelland. De aardappel kon zo het volk redden van hongersnoden.
De aardappel werd populair gemaakt door de Franse apotheker Parmentier. Hij liet akkers in de
oogsttijd met veel vertoon overdag bewaken om de nieuwsgierigheid van de omwonenden op te
wekken. Dit had tot gevolg dat er ’s nachts aardappelen gestolen werden. De boeren gingen toen
zelf aardappelen telen.
17. De aardappelziekte
In 1845 en 1846 werd Europa getroffen door de aardappelziekte. Deze ziekte zorgde ervoor dat de
aardappelplant op veel plaatsen gekroezelde bladeren ging vertonen en niet meer wilde groeien.
Hierdoor kwam er grote hongersnood in Europa.
19. Nieuwe soorten, verschillende vormen
Doorheen de geschiedenis hebben mensen door kruisingen verschillende soorten aardappelen
ontwikkeld. De goede eigenschappen van elke soort werden verenigd in een andere variëteit. In
het begin van de twintigste eeuw was er in het Friese dorpje Suameer een onderwijzer, meester
De Vries, ook vader van negen kinderen, die bezeten was van aardappelen en die al zijn vrije tijd
besteedde aan aardappelexperimenten. Toen hij een tiende nieuw aardappelras gekweekt had,
noemde hij dat naar een meisje uit zijn klas: Bintje Jansma.Het aardappelras Bintje werd wereldberoemd.
20. Aardappelen in de actieve voedingsdriehoek
Wat heeft dit te betekenen? Kijk op het werkblad! Die driehoek toont een gezonde levensstijl voor
dagelijks eten en bewegen!
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De geschiedenis van de
aardappel... een lange weg
AAN HET WERK!
1 Kleur op de kaart het gebied waar de Inca’s zich
in de twaalfde eeuw hebben gevestigd. Schrijf
rond het gebied ook vijf gewassen die de Inca’s
produceerden.

5 Amerika wordt in het midden van de zestiende
eeuw ontdekt. Jij bent een Inca-reporter. Hoe
zou je deze gebeurtenis in de krant beschrijven?

3 De Inca’s gaven aan aardappelen de naam

www.lessenpakket.be
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De geschiedenis van de
aardappel... een lange weg
7 Vul het volgende kruiswoordraadsel in.
1
2
3
4
5

T

O

6

1-2 Monniken uit de Spaanse stad .............. plantten aardappelen in hun ..................
3
Synoniem van geestelijken die uitgestuurd werden naar andere landen.
4-6 De aardappel werd omschreven als een soort .................. die daar welig tiert en die,
samen met groenten en fruit, het dagelijks voedsel vormt van de Indianen uit het
....................gebied.
5
Het Engelse woord voor aardappel.
Verticaal: De mensen van ………… leerden geleidelijk de aardappel kennen.

9 Benoem de onderdelen van de aardappelplant:
bes, bloem, knol, loof, wortel

11 Juist of fout? Verbeter indien nodig.

In de zestiende eeuw diende de aardappel als
medicijn tegen ziekten.

De monniken uit Frankrijk gaven hun patiënten
aardappelen als voedsel.

De snelle verspreiding van de aardappel in Italië,
is toe te schrijven aan de wonderbare genezing
van de paus, die leed aan melaatsheid.
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De geschiedenis van de
aardappel... een lange weg
13 De aardappel raakte verspreid in Europa.
Los de volgende bewerkingen op en ontdek in welk jaar de aardappel
de verschillende landen bereikte.
Kleur elk land in de passende kleur.
Uitkomst = jaartal

Land (zie kaart)

Kleur

(3000 : 2) + 50 =

geel

370 + (400 x 3) =

rood

(6 x 600) : 2 – 140 =

blauw

167 000 x 0,01 =

groen

17 x 100 =

oranje

320 000 – 318 250 =

paars

www.lessenpakket.be
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De geschiedenis van de
aardappel... een lange weg
15 De aardappel werd een belangrijke
voedselbron in Europa. Geef vier voordelen
van de aardappel.
a

b

17 Omstreeks 1848 brak de aardappelziekte uit.
In Ierland waren de gevolgen van de
aardappelziekte zo dramatisch dat
honderdduizenden Ieren de hongerdood
stierven en miljoenen mensen besloten te
emigreren naar Amerika om daar een nieuw
bestaan op te bouwen.
In Ierland bestaat nog steeds de uitdrukking
dat twee zaken te ernstig zijn om er
grapjes over te maken: het huwelijk en de
aardappelen.
Verklaar deze zegswijze even!

c

d

19 Aardappelen worden op verschillende
manieren geserveerd.
In de volgende zinnen zitten namen van
aardappelbereidingen verborgen.
Onderlijn ze in de zin en schrijf ze onderaan
opnieuw.

Om een vingerpopje te knutselen, vouw je eerst
een half rietje samen.
“Welk merk rok etaleer jij?” vroeg de verkoopster
aan de etalagiste.
Zet in het begin de schildersezel mooi rechtop.

Apu reed snel naar huis.
De versgeplukte appels lagen in lange bakken.
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De geschiedenis van de
aardappel... een lange weg
20 De voedingsdriehoek
A Schrijf volgende rubrieken op de juiste
plaats bij de actieve voedingsdriehoek:
-

aardappelen
graanproducten
fruit
groenten
lichaamsbeweging
melk- en sojaproducten
restgroep
smeer- en bereidingsvet
vlees, vis, eieren en vervangproducten
water

www.lessenpakket.be

B Omlijn in bruin het vak waartoe
aardappelen behoren.
C Kleur wat jij gisteren allemaal hebt gegeten.
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Natuurkundige proeven
met aardappelen
Proef 1: in aanvaring met een rietje

Doelen
• proeven kunnen uitvoeren volgens een
voorgeschreven procédé;
• een hypothese kunnen vooropstellen en
deze toetsen aan de conclusies;
• de relatie leggen met soortgelijke fysische
verschijnselen.

Wat heb je nodig?
1 aardappel (ongeschild)
1 rietje

Hoe ga je te werk?

Hoe kunnen we dit verklaren?

Neem de aardappel in je ene hand en het rietje in
de andere. Probeer nu traag het rietje in de aardappel te duwen.

Dit is een illustratie van de wet van de traagheid.
Als het rietje traag / snel beweegt, komt het tot
stilstand tegen de schil.
Als je het rietje traag / snel beweegt in de richting
van de aardappel, heeft het de neiging om te blijven bewegen in die richting en dus door de schil
van de aardappel te boren.

Gaat dit gemakkelijk? Ja of nee? (omcirkel)
Probeer nu eens met een snelle slag het rietje in de
aardappel te boren.

Waar wordt dit principe nog toegepast?
Wat merk je?
Als je bijvoorbeeld een spijker in een plank klopt
met een hamer, gaat dat veel beter als de hamer
met een zekere snelheid op de spijker terecht
komt. Als je met de hamerkop tegen de spijker
duwt, zal die nooit in de plank gaan.
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Natuurkundige proeven
met aardappelen
Proef 2: de dansende aardappel

Proef 3: onzichtbare inkt

Wat heb je nodig?

Wat hebben we nodig?

1 (kleine) aardappel
1 satéstok
1 vork

1 aardappel
1 mesje
1 wattenstaafje
1 blad papier
een gloeilamp
of brandende kaars

Hoe ga je te werk?
Hoe ga je te werk?
Spiets eerst de aardappel op de satéstok.
De punt ervan moet er aan de andere kant ongeveer een centimeter uitsteken.
Prik dan de vork vast onderaan in de aardappel,
zoals in de tekening hierboven.
Met een beetje proberen, zou je de aardappel op
de punt kunnen laten balanceren, dicht bij de rand
van de tafel.
Als bij wonder blijft hij rechtop staan, op de smalle
punt van de satéstok!

Snijd de aardappel middendoor.
Neem nu het wattenstaafje en dop ermee op de
aardappel om het aardappelsap op te nemen.
Hiermee schrijf je een tekst op het papier.
Je kan dit niet zien, dus let goed op, en neem op
tijd wat nieuw aardappelsap.
Je kan je tekst (of die van je vriendje!) terug zichtbaar maken door het papier op te warmen.
Hou het papier aan een brandende gloeilamp of
boven een kaars.
Pas op dat je jezelf of het papier niet verbrandt!

Hoe kunnen we dit verklaren?

Hoe kunnen we dit verklaren?

Het zwaarste deel is de vork. Als die onder het
steunpunt hangt, staat de aardappel in evenwicht.
Hier is het steunpunt de punt van de satéstok.
Een voorwerp staat in evenwicht als het zwaarste
deel net boven of net onder het steunpunt ligt.

Waar er aardappelsap was, verschijnt na het opwarmen een lichtbruine kleur.
Dat komt omdat het aardappelsap veel zetmeel
bevat.
Dit zetmeel bevat koolstof dat, als het verbrand
wordt, omgezet wordt in roet.
En roet kunnen we wel zien!

Waar wordt dit principe nog toegepast?
Probeer maar eens:
Je kan blijven rechtop staan zolang je romp (het
zwaarste deel van je lichaam) boven je voeten
staat.
Als je zó schuin gaat staan dat je romp naast je
voeten terecht komt, val je om!
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Waar wordt dit nog toegepast?
Veel voedingsmiddelen bevatten kleurstoffen.
Een veelgebruikte bruine kleurstof is karamel.
Karamel is niets anders dan gedeeltelijk verschroeide suiker.
Net als zetmeel bevat suiker ook koolstof.
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Natuurkundige proeven
met aardappelen
Proef 4: de aardappel vindt de uitweg uit het doolhof
Wat heb je nodig?
1 aardappel
1 schoenendoos
karton
krantenpapier
plakband

Hoe ga je te werk?
Maak in de schoenendoos aan één kant een gat
van enkele centimeters groot. Dat is de uitgang.
Bekleed de bodem van de doos met enkele lagen
krantenpapier.
Maak nu uit karton tussenschotten met poortjes in
en plak ze vast in de doos.
Kijk daarbij goed naar de tekening hierboven.
Maak nu de kranten een beetje vochtig en leg de
aardappel in de doos.
Sluit de doos en zet ze enkele dagen op een warme
plaats.

Wat merk je?

Hoe kunnen we dit verklaren?
Planten hebben licht nodig om te groeien.
Daarom groeien ze naar een lichtbron toe.
In onze proef komt er enkel licht in de schoenendoos via de uitgang.
De aardappelscheuten zoeken het licht, en vinden
de uitgang van het doolhof!
Waar zien we dit nog?
Alle planten groeien naar het licht toe.
Ze moeten proberen veel licht op te vangen, om
goed te groeien.
Als je in een bos rondloopt, zie je dat onder grote
bomen geen andere bomen groeien.
Het is er te donker.
Andere bomen groeien soms helemaal schuin om
veel licht te kunnen opvangen.
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Aardappelen in het Frans
Verbind de tekeningen met de passende zin.
Doelen
Voici Ratte.
Il aide Corne de Gatte!
Voilà Bintje bon pour manger.
Nicola et Charlotte font leur entrée,
Dans la casserole de ma mère.
J’aime bien les pommes de terre!

• schriftelijke contextuitspraken associëren
met de corresponderende visuele
weergave;
• vastzetten van elementaire Franse
basiswoordenschat;
• de letters van twee algemene
aardappelsoorten en enkele eenvoudige
bereidingen in het Nederlands in de juiste
volgorde plaatsen.

Vocabulaire
aider
corne de gatte
bon pour manger
manger
faire son entrée
une casserole
ma mère
aimer bien

Deze marktkramer verkoopt verschillende soorten
aardappelen.
Bloemige aardappelen vallen bij het koken uiteen.
Bintje is de best gekende bloemige aardappel.
Deze variëteit is geschikt voor alle bereidingen,
ook in de microgolfoven!

helpen
geitenhoorn
lekker
eten
binnenkomen
een kookpot
mijn moeder
graag lusten

Vastkokende aardappelen zoals de variëteiten
Nicola, Charlotte, Corne de Gatte en Ratte behouden tijdens het koken perfect hun vorm. Ze zijn
geschikt voor aardappelsalade, om te stomen en
daarna makkelijk te pellen, om te wokken, voor op
de barbecue…
Help jij de marktkramer met puzzelen?
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Sprekende aardappelen
Mensen laten zich wel eens “in de patatten zetten”!
Worden ze dan echt opgepakt en tussen aardappelen gezet? Nee... dat niet! Maar wat gebeurt er dan
wel met hen?

Doelen
• zegswijzen relateren aan concrete situaties
door oppervlakten te berekenen;
• de letterlijke en figuurlijke betekenis van
uitdrukkingen intuïtief vatten.

A Bereken de oppervlakte van deze meetkundige figuren en schrijf ze erbij.

➂
➀
➁

➃

➄

➈

➅

➆
➇

➉

B De nummers van twee figuren met dezelfde
oppervlakte komen overeen met een zegswijze
1
2
3
4
5

Een mens is geen patat.
Met een aardappel in de mond spreken.
Een mens wil wel eens iets.
Tussen de soep en de patatten.
Ik ben niet doof.
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en de verklaring ervang. Geef die zinnen
dezelfde kleur.
6
7
8
9
10

Even tussendoor.
Mijn oren zijn geen gebakken patatten.
Zich laten foppen.
Zich in de patatten laten zetten.
Stijf, deftig spreken.
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Sprekende aardappelen
C Schrijf de passende zegswijze en haar betekenis
onder de tekening.
Kies uit
Patatten in de sokken hebben.

Problemen hebben.

In de patatten zitten

Loop heen!

Ga patatten planten!

We maken er een feestelijk einde van!

We geven er nog een goeie patat op!

Gaten in de sokken hebben.
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