
 

 
 
MINI LEESLES 

LESKAART 
In Van Honingbij tot hagelslag lees je alles over het eten dat 

afkomstig is van een plant. Zo wordt er uitgelegd wat we eten van 

de wortels, bladeren, stam, bloemen en zaden van een plant. Je 

klimt als het ware van onder naar boven over de plant met per 

onderdeel allerlei zijtakken naar eetbare dingen die we daarvan 

kennen. 

Eigenlijk vat het boek zichzelf al goed samen: 

'Het begint ondertussen waarschijnlijk wel duidelijk te worden dat we 

van alle onderdelen van de plant wel een voorbeeld kunnen 

bedenken om te eten. Bij de ene plant is het de wortel of het zaadje, 

bij de andere het blad of de stengel. Maar dat je een onderdeel van 

een plant kunt eten, wil nog niet zeggen dat je de hele plant kunt 

eten. Van de aardappel eten we graag de knollen, maar het blad 

moet je zeker niet proberen: daar kun je flink ziek van worden.' 

 

• Op bladzijde 11 leer je dat je de hele dag door zaden eet. Lees bladzijde 11 helemaal voor.  

Leesvraag: Welk eten kom je tegen in jouw boek en zitten daar zaden in? 

• Verschillende stukken tekst uit je boek roepen vragen op. Lees bladzijde 21 voor. Wat wil je 

hier weten? Ik zou wel willen weten waarom de boer de asperges wit wil laten. 

Leesvraag: Welke vragen komen er in jou op tijdens het lezen van jouw boek? 

• De illustraties uit dit boek zijn herkenbaar, kleurrijk en vrolijk. Laat  

enkele afbeeldingen zien en vraag naar de mening van de kinderen. 

Leesvraag: Wat vind je van de illustraties in jouw boek? 

• In dit boek lees je eigenlijk alles over het eten dat van planten  

afkomt.  

Leesvraag: welk eten kom je tegen in jouw boek? Zoek uit  

of dat van een plant af komt. 


