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2 & 3 Praatplaat
Soeperhelden en hun superkrachten  
(in de klas) 

3 Dit ben ik
Invullen zoals een vriendenboekje (thuis) 

4 Hoe groeit groente? 
Lijnen trekken naar de juiste plek in de 
 moestuin (in de klas) 

5 Groente letters  
Letters herkennen en leren schrijven  
(in de klas) 

6 Jouw favoriete groente 
Tekenopdracht (in de klas)  

7 Lekker koken 
Lekkere recepten met  
groente (thuis)

8 Groente wegen     
Bijhouden welke groente kinderen eten,  
en hoeveel (thuis)

Groep 
1 - 2 - 3

Speel & leerboek TommyTomato 

en de Soeperhelden
Handleiding

In deze handleiding worden de  volgende 
iconen gebruikt:

Digibord: bij dit onderdeel  hoort  
een digibord sheet

Vertellen: hier staat kort en bondig 
informatie om in de klas te behandelen 
als introductie op het onderwerp. 

Opdracht: hier staat de opdracht 
beschreven



Pagina 2 & 3 Praatplaat Soeperhelden 
Digibord: Praatplaat

Leerdoelen:
• kennismaken met Tommy en de Soeperhelden
• soorten en kleuren groente leren kennen
• elke kleur groente heeft zijn eigen superkracht (waarom is groente gezond)
• interactie en praten over groente

Vertellen: Onderwerpen waar je naar aanleiding 
van de praatplaat over kan praten met de klas

• Benoemen welke soort groente Tommy en zijn Soeperhelden zijn.
• Vragen of de kinderen die soorten kennen en wel eens eten.
• Vragen of de kinderen die groente lekker vinden?
• Hoe je die groente zou kunnen eten? (gekookt, gebakken, gepureerd,  

in de pastasaus etc.)
• Welke superkrachten de vriendjes hebben. Zien de kinderen wat er uitgebeeld 

wordt?  
• Als de kinderen groente van die kleur eten dan krijgen zij ook een beetje van  

die superkracht.
• Wie eet wel eens iets van die kleur? Laat eens zien? (superkracht uitbeelden)
• Laat de kinderen de superkracht uitbeelden.
• Welke superkracht zouden de kinderen graag willen hebben?
• Welke soorten kennen kinderen nog meer in die kleur?
• Welke groente eten de kinderen wel eens?  

Welke soorten kennen ze nog niet?
• Welke groente vinden kinderen lekker? Welke soorten niet zo lekker?
• Rijmen! Neem een groentesoort in gedachten en een ander woord wat daar op 

rijmt. Bijvoorbeeld: welke groente rijmt op schoen? …pompoen)

Soeperhelden en hun krachten
Hieronder worden de krachten van de verschillende kleuren groente uitgelegd.  
Deze kun je met de kinderen bespreken en nadoen in de klas. Hoe kun je de 
superkrachten uitbeelden?

Paars = slimme hersenkracht   
Paarse groenten bevatten stoffen die erg goed zijn voor de hersenen.  
Hierdoor wordt je slim, kun je goed nadenken en slimme ideeën bedenken.

Kinderen kunnen deze thuis 

invullen zoals een vriendenboekje

Thuisopdracht 
Dit ben ik



Rood = beschermkracht   
Rode groenten beschermen jouw lichaam tegen virussen en bacteriën die je 
ziek kunnen maken. Als je vaak rode groenten eet dan wordt je minder snel ziek.  
En als je ziek bent wordt je sneller beter.

Groen = genezingskracht   
Als je valt dan heb je soms een wondje. De stofjes uit groene groenten zorgen  
dat het wondje weer heel snel geneest en dat je huid weer helemaal heel wordt.

Oranje = verrekijker-ogen  
De voedingsstoffen uit oranje groenten houden je ogen gezond, ze zorgen ervoor 
dat je goed kunt kijken.

Geel = spierkracht   
Gele groenten zorgen ervoor dat je sterke spieren krijgt. Dat je zware dingen kunt 
tillen of hoog kunt springen. Maar wist je dat je hart ook een spier is? Die moet de 
hele dag en nacht kloppen. Gele groenten zijn dus heel belangrijk!

Wit = energiekracht  
Witte groenten zitten boordevol stoffen die je energie geven. Door witte groenten 
te eten krijg je veel energie om  te spelen, sporten en leren.

Pagina 4 Hoe groeit groente?
Digibord: Waar groeit groente

Groente is het eetbare deel van een plant. Je eet bijvoorbeeld de bladeren,  
de vruchten of de wortels van een plant. Ze groeien allemaal in de moestuin.

Opdracht: Lijnen trekken

De kinderen mogen lijnen trekken van de vriendjes van Tommy naar de plek in de 
moestuin waar ze groeien. Onderaan de bladzijde staan in schaduw de juiste 
vormen om de kinderen iets op weg te helpen. 
Tijdens de opdracht kun je praten over de groenten. Zie hiervoor de gespreksonder-
werpen van pagina 2 en 3.



De kinderen mogen hun favoriete groentegerecht tekenen.

Op deze pagina staan 2 leuke recepten die de kinderen thuis kunnen maken met hun 
ouders. Een leuk idee is om de ouders te vragen via de school app om een foto te 
sturen als ze iets gemaakt hebben. 

De kinderen mogen 5 dagen bijhouden welke groente ze eten en hoeveel daarvan 
(wegen of beschrijven, bijvoorbeeld in aantal opscheplepels)

Spreek met de kinderen af dat de boekjes weer ingeleverd worden op de dag 
van de proeflunch. TommyTomato zal berichten aanleveren om ouders hieraan 
te herinneren. Jullie contactpersoon zal deze delen in de schoolapp. Op de dag 
van de proeflunch krijgen de kinderen een stickervel van de Soeperhelden voor 
het inleveren van het boekje. Uiteraard levert Tommy stickervellen aan voor alle 
kinderen. Onze Health Angel haalt de boekjes op samen met de boxen na het 
proeven en lunchen.

Pagina 6 Jouw favoriete groente
Opdracht: Teken jouw favoriete groente

Pagina 7 Lekker koken

Pagina 8 Groente wegen
Opdracht: Groente wegen

Pagina 5 Groente letters
Digibord: Groente letters

Opdracht: Bolletjes inkleuren

De kinderen mogen de bolletjes inkleuren van de groente soorten die met de letter 
a of s beginnen. Daarna kunnen ze ook oefenen met het schrijven van de letters.


