
Thailand
Kamalotas Sudasna woont samen met haar ouders, oma en broertje in Bangkok. Dat is de 
hoofdstad van Thailand. Iedereen noemt haar bij haar roepnaam: AA. Ze is acht jaar oud en 
haar broertje Sutaspong is drie jaar. AA houdt meer van eenvoudig eten dan van de 
traditionele Thaise gerechten. Zo is ze dol op eieren. Die eet ze bijna bij elke maaltijd. Toch 
heeft ze ook een favoriet Thais gerecht, namelijk ‘khai jiow supp’. Dat is een lekkere Thaise 
omelet. Rode chilipepers eet ze liever niet. Die geven de gerechten een pittige smaak, maar AA 
vindt ze te heet.

de roepnaam: de naam waarmee je iemand aanspreekt 

of roept

traditioneel: volgens een gewoonte die al heel lang 

ergens bestaat

pittig: kruidig, met een sterke smaak

Zoals je merkt zijn er heel wat verschillende gerechten. Vind jij dezelfde gerechten lekker als deze 
kinderen? Heb je al die gerechten al geproefd? Ken je ze eigenlijk allemaal wel? Zeker de moeite 
om de gerechten die je niet kent eens op te zoeken of te proeven. Ga nu maar snel aan tafel! 
Smakelijk!

Bron: Hollyer, B. (2003). Aan tafel! Kinderen en hun eten uit de hele wereld. 
Mechelen: Bakermat.

Wie? Wat? Waar?

■ Lees de namen van de kinderen.
■ Vul de passende landen in het schema aan.
■ Schrijf de letter van de foto bij het juiste land.

A B C D E

land

naam Jordan Luis Thembe Yamini AA

eten

4

Frankrijk Mexico Zuid-Afrika India Thailand

C B A D E
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Op zoek naar voorkeuren 

■■ Zijn deze voorkeuren juist? Ga op zoek in de tekst.
■■ Met welke voorkeur ga jij akkoord? Markeer de zinnen waarmee jij het eens bent.

mening waar niet waar

Jordan vindt oesters niet lekker. x

Luis houdt van hamburgers. x

Thembe vindt Weetabix superlekker. x

Yamini houdt van fruit. Dat is lekker en gezond. x

AA is dol op rode chilipepers. x

Gelijkenissen en verschillen

Tip!
Kijk naar de afbeeldingen bij oefening 1.
Ook deze vragen kunnen je helpen:
– Wat is je lievelingseten?
– Wat eet jij als middagmaal?
– Welk soort fruit eet jij?
– Wat is jouw lievelingsdessert?
– Houd jij van pikante kruiden?
– Ga jij soms zelf naar de winkel?

■■ Noteer twee gelijkenissen tussen jouw eetgewoonten en die van de kinderen uit de tekst.

Ik hou van    net als  

Ik eet vaak    net als  

■■ Noteer twee verschillen tussen jouw eetgewoonten en die van de kinderen uit de tekst.

  

 

 

 

5

6

eigen antwoord eigen antwoord

eigen antwoord eigen antwoord

eigen antwoord
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde sleutelwoorden markeren in een deel van een tekst en invullen in een schema.

• Ik leerde voorkeuren in een tekst verbinden met personen.

• Ik leerde een tekst over de wereld verbinden met mijn eigen leefwereld (verschillen en 
gelijkenissen).

Hoe staat het in de tekst?

■■ Hoe noemen ze het middagmaal in India? 

  

■■ Wat is een ander woord voor middagmaal? 

  

■■ Wat is een andere naam voor maïspannenkoek? 

  

Waar vind je het?

■■ Verbind de producten met het land waarvan de kinderen afkomstig zijn.

Tip!
Gebruik een atlas.

     
biefstuk met lookbrood   enchilada’s   Weetabix   guaves   khai jiow supp

7

tiffin

lunch

tortilla

8
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Aan tafel met Jerom 

Dit kan ik al!
■ Ik kan het onderwerp en de persoonsvorm in een zin herkennen en 

aanduiden.

Vroeger? Of gebeurt het nu? 

■ Lees de zinnen aandachtig.
■ Maak bij elke zin de ja-neevraag in je hoofd.
■ Omkring dan de persoonsvorm in elke zin.
■ Schrijf de tijdsaanduiding bij elke zin op. 
■ Duid aan of de zinnen in tegenwoordige of 

verleden tijd staan. 

1 Ik eet elke woensdag na school bij mijn oma. 

 Tijdsaanduiding:  Tijd:  t.t.   v.t.

2 Vorige week aten we stoofvlees met frietjes. 

 Tijdsaanduiding:  Tijd:  t.t.   v.t.

3 Ik ben dol op mijn oma haar kookkunsten.

 Tijdsaanduiding:  Tijd:  t.t.   v.t.

4 Opa hielp haar gisteren met het dessert.

 Tijdsaanduiding:  Tijd:  t.t.   v.t.

5 Toen bakte hij appeltaart met rozijnen. 

 Tijdsaanduiding:  Tijd:  t.t.   v.t.

1

17

elke woensdag ×

vorige week ×

/ ×

gisteren ×

toen ×

LES
3
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Vroeger en nu

■■ Verbind de zinnen waarin hetzelfde werkwoord is gebruikt. 
■■ Schrijf de werkwoorden in de passende kolom.
■■ Noteer de infinitief.
■■ Kruis aan: zonder klankverandering of met klankverandering. 

Elke zondag eten wij bij oma en opa. 

De koekjes van oma smaken beter 
dan die van mijn papa.

In de pizzeria maakt de kok de 
perfecte pizza.

Oma heeft een hekel aan 
buitenlandse gerechten.

tegenwoordige 
tijd

verleden 
tijd

infinitief zonder klank- 
verandering

met klank- 
verandering

   

   

   

   

Ik verander van tijd

■■ Markeer in elke zin de tijdsaanduidingen.
■■ Omkring de persoonsvorm.
■■ Als de zin in de tegenwoordige tijd staat, zet je hem om naar de verleden tijd en omgekeerd.

1 De chef kookte de vis vorige week op een laag vuur.  

  

2 Hij koos toen zijn ingrediënten heel zorgvuldig.

  

3 De kruiden mengde hij gisteren onder het beslag.

 

4 Vandaag proeft de jury van zijn gerecht.

  

5 Alle deelnemers smullen nu van de heerlijke schotel. 

 

2

 ■  3

 ■  317

 Oma maakte de lekkerste pannenkoeken. 

 Moeder had grote honger.

 Vorige week aten wij in een nieuw
 restaurant.

 De koekjes van papa smaakten beter dan 
 die van oma.

eten aten eten ×

smaken smaakten smaken ×

maakt maakte maken ×

heeft had hebben ×

3

8

De chef kookt de vis op een laag vuur.

Hij kiest zijn ingrediënten heel zorgvuldig.

De kruiden mengt hij onder het beslag.

De jury proefde van zijn gerecht.

Alle deelnemers smulden van de heerlijke schotel.
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Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik leerde aan de hand van tijdsaanduidingen de tijd van een werkwoord bepalen.

• Ik leerde werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige en verleden tijd.

De taartengooiers 

■ Kijk aandachtig naar de voorpagina van het stripverhaal. 
■ Wat gebeurde er net voor dit beeld? Schrijf bij elk personage een zin. 
■ Zorg ervoor dat de persoonsvorm in de verleden tijd staat.

1  Gert 

2  Alberto 

3  Octaaf

4  de burgemeester 

5  Samson

4
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eigen antwoord, bv. Gert roerde het deeg door elkaar.

eigen antwoord, bv. Alberto zeurde over een knorrende maag.

eigen antwoord, bv. Octaaf goot de slagroom in de spuitzak.

eigen antwoord, bv. De burgemeester hoorde lawaai in de keuken.

eigen antwoord, bv. Samson lag te slapen in zijn mand.
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Actiyiteitenboekje

Alte btoemen willen atlemaal hetzetfde: zaadjes maken om nieuwe ptantjes
te laten groeien. Ga op zoek naar de deten van de bloem.
Tip: weet je het nietl Kijk dan eens op het internet.

) Zet de nummers bij de namen bij het juiste deet op de bloem.
Kies uit: )1keu<aua - / btoe*blod - 3.- stomper - dstempeí -l zaodknoppen -

/, meeldroad -/helmknop met stuifmeelkoriels

à Teken een pijttje waartangs bijen en hommets heerlijke nectar zoeken.

à Kleur tot stot de bloem. Let op! Wat is groen gekleurd? Wat heeft
andere kteuren?
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