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Wat is de Groente Activiteit?
De Groente Activiteit bestaat uit verschillende spelletjes rondom groente eten. Ouders 

doen deze spelletjes samen met hun peuter. Er zijn 10 verschillende spelletjes. 

De activiteit ziet er als volgt uit: 

Op tafel liggen spelkaarten. Op de voorkant van de spelkaarten staat wat er ge-

daan moet worden. Op de achterkant van het kaartje staat de oplossing van het 

spelletje en er staan ook tips over groente eten. De peuters krijgen een lijstje waar-

op ze kunnen bijhouden welke spelletjes ze gedaan hebben. Als ouder en kind alle 

spelletjes hebben gedaan, kunnen ouders bij een pedagogisch medewerker een 

Groentebox halen. 

De Groentebox is een vrolijk gekleurd plastic doosje om groente in mee te nemen. In de 

Groentebox zit een vormpje om groente in figuurtjes te snijden en een groeimeter met 

tips over groente eten.

Waarom een Groente Activiteit?
Groente eten hoort bij een gezond voedingspatroon van peuters. Groenten zitten vol 

met vitaminen en vezels die belangrijk zijn voor een goede groei en een gezonde ener-

giehuishouding. Peuters hebben, afhankelijk van de leeftijd, gemiddeld 50 tot 100 gram 

groente per dag nodig. Maar ruim 79% van de peuters haalt deze aanbevolen dagelijkse 

hoeveelheid niet.

Als je een peuter voor het eerst een groente geeft, vindt hij of  zij de groente vaak niet 

lekker. Het kost tijd om peuters aan nieuw eten te laten wennen. Sommige peuters zijn 

zelfs bang voor nieuw eten. Veel ouders vinden het dan ook lastig om hun peuter groente 

te leren eten en om ervoor te zorgen dat hun peuter voldoende groente binnen krijgt. Met 

de groente activiteit en de groentebox wil Lekker Fit! ouders hierbij helpen.

Het doel van de activiteit is dat ouders:

•	 Zien	dat	groente	eten	leuk	kan	zijn;

•	 Zien	dat	ook	hun	peuter	groente	lust	(zien	eten	doet	eten);

•	 Zien	dat	ze	groente	ook	als	tussendoortje	kunnen	geven;

•	 Praktische	informatie	krijgen	over	groente	eten;

•	 P	raktische	tips	krijgen	voor	hoe	ze	hun	peuter	 

kunnen stimuleren om groente te eten.

Door ouders na afloop van de activiteit de groentebox te geven:

•	 Kunnen	ouders	groente	eten	ook	thuis	leuk	maken;

•	 	Kunnen	ouders	hun	peuter	groente	geven	als	tussendoortje,	 

thuis	of 	onderweg	in	de	groentebox;

•	 	Krijgen	ouders	praktische	tips	mee	naar	huis	voor	hoe	 

ze hun peuter kunnen stimuleren om groente te eten.

Spelleidraad
Hieronder volgt een spelleidraad. In de spelleidraad lees je stap voor stap wat je moet 

doen om de groente activiteit te organiseren. De spelleidraad is beschreven voor de 

activiteit	op	een	groep	van	16	peuters	met	hun	ouder(s).	Hebben	jullie	meer	of 	minder	

peuters op de groep? Houd hier dan rekening mee bij het inkopen van de groenten.
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Neem de spelleidraad van tevoren goed  
door zodat je weet wat je moet doen.

De groente activiteit sluit goed aan  
bij het VVE thema ‘Eet Smakelijk’.

TIP!

Spelleidraad

De stappen
De spelleidraad bestaat uit 18 stappen.

Na ontvangst van de Grote Groentedoos

Stap 1: De activiteit plannen 
Overleg met het team wanneer de activiteit voor welke groepen plaatsvindt. Leg de afge-

sproken momenten vast in de agenda.

WANNEER WELKE STAP

Na ontvangst van de Grote 

Groentedoos	(de	doos	met	

materialen	voor	de	activiteit)

1.  De activiteit plannen

Eén week voor de activiteit
2.  Uitnodiging geven aan ouders

3.  Wat heb je nodig? De boodschappenlijst

Eén dag voor de activiteit

4.  Boodschappen doen

5.  Indelen van het lokaal

6.  Ophangen van de afbeeldingen van groenten

7.		Klaarzetten	van	de	presentjes	(groenteboxen)

8.			Klaarleggen	van	de	spelletjeslijsten	 

en pennen of  potloden

9.  Rolverdeling bespreken

De dag van de activiteit

10.  Wassen van de groenten

11.  Snijden en klaarzetten van de groenten

12.		Klaarzetten	van	de	spelletjes

13.  Instructie geven aan ouders

14.  Handen wassen

15.   Uitdelen van de spelletjeslijsten  

en pennen of  potloden

16.  Ouders en peuters begeleiden bij het spel

17.		Uitdelen	van	de	presentjes	(groenteboxen)

18.  Opruimen

TIP!
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Eén week voor de activiteit

Stap 2: Uitnodiging geven aan ouders
In de Grote Groentedoos zitten uitnodigingen voor ouders. Vul de datum in waarop je de 

groente activiteit organiseert en schrijf  de namen van de pedagogisch medewerkers op. 

Geef  de uitnodiging uiterlijk een week voor de activiteit aan ouders.

Stap 3: Wat heb je nodig? De boodschappenlijst
Hieronder staat een lijst van alle spullen en groenten die je nodig hebt voor de activiteit. 

Kijk	goed	welke	spullen	al	op	de	locatie	aanwezig	zijn.	Maak	een	boodschappenlijst	voor	

de spullen en groenten die je nog moet kopen.

UIT DE GROTE  
GROENTEDOOS

VAN DE LOCATIE 
(OF ZELF AANSCHAFFEN) VERSE GROENTEN

- 10 spelkaarten

- 16 spelletjeslijsten

- 16 uitnodigingen

- 2 snijplankjes

- 4 mini uitsteekvormpjes

- 1 weegschaal

- 2 groeimeters

- 1 afbeelding van wortel

- 1 afbeelding van tomaat

-  1 afbeelding  

van komkommer

- 1 afbeelding van paprika

-	1	afbeelding	van	Konijn

- 1 afbeelding van Schildpad

-  1 afbeelding van verschil-

lend gekleurde paprika’s

- 3 doorzichtige schalen

- 1 grote snijplank

- 1 dunschiller

- 1 schilmesje

-  3 verschillend  

gekleurde bakjes

- 16 pennen of  potloden

-  Papieren handdoekjes  

of  servetjes

- 2 bakjes cherrytomaten

- 7 kleine wortels

-  4 grote, dikke  

winterwortels

- 3 rode paprika’s 

- 3 tomaten

- 2 grote komkommers

-		4	kleine	(snack) 

komkommers

-	4	kleine	(snack)paprika’s

Als je meer uitnodigingen nodig  
hebt, kun je ze kopiëren.

Je kunt ook ouders vragen om een
groente van de boodschappenlijst mee 
te brengen. Laat ouders de groente dan 
twee dagen voor de activiteit inleveren.  
Streep de ingeleverde groenten af van 
de boodschappenlijst.

TIP!

TIP!
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Eén dag voor de activiteit

Stap 4: Boodschappen doen
Doe de boodschappen één dag voor de activiteit. Dan zijn de groenten lekker vers!

Stap 5: Indelen van het lokaal
Ouders en peuters doen de spelletjes aan tafel. Richt 10 plekken in waar de spelletjes 

gespeeld	kunnen	worden.	Zet	bijvoorbeeld	hiervoor	twee	grote	tafels	met	stoeltjes	klaar.	

Richt ook een plek in waar de peuters voor en na de activiteit kunnen spelen. 

Stap 6: Ophangen van de afbeeldingen van groenten
Hang de 4 afbeeldingen van de wortel, tomaat, komkommer en paprika verspreid door 

het lokaal. Let erop dat de afbeeldingen zichtbaar zijn voor ouders en peuters.

Stap 7: Klaarzetten van de presentjes (groenteboxen)
Pak	voor	(de	ouders	van)	elke	peuter	één	groentebox.	Zet	de	groenteboxen	op	een	plek	

waar je makkelijk bij kunt. De groenteboxen deel je na afloop van de activiteit uit aan ouders.

Stap 8: Klaarleggen van de spelletjeslijsten en pennen
Elke	peuter	krijgt	met	zijn	ouder(s)	één	spelletjeslijst	en	één	pen	of 	potlood	waarmee	ze	

bijhouden welke spelletjes ze al gedaan hebben. Leg de spelletjeslijsten en pennen of  

potloden klaar op een plek waar je makkelijk bij kunt.

Stap 9: Rolverdeling bespreken
Tijdens de activiteit vangt één pedagogisch medewerker ouders op die later binnen 

komen. Deze pedagogisch medewerker deelt ook na afloop de groenteboxen als pre-

sentje	uit	aan	ouders.	De	andere	pedagogisch	medewerker(s)	lopen	rond	om	ouders	en	

peuters te helpen bij de spelletjes.

Na afloop van de activiteit richt één pedagogisch medewerker zich op de peuters, terwijl 

de	andere	pedagogisch	medewerker(s)	opruimen.

Bespreek vooraf  wie welke rol heeft, zodat dit voor jezelf  en voor ouders duidelijk is. 

De dag van de activiteit

Stap 10: Wassen van de groenten
Was eerst je handen met zeep, zodat daar geen bacteriën meer op zitten. Was daarna 

alle verse groenten door ze goed af  te spoelen onder de koude kraan.

De genoemde indeling is slechts een 
voorbeeld. Wees creatief met de ruimte 
op jouw locatie en kijk welke indeling 
het best in jullie lokaal past. 

TIP!
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Stap 11: Snijden en klaarzetten van de groenten
•	 Zet	de	grote	snijplank,	dunschiller,	het	schilmesje,	de	schalen	en	de	bakjes	klaar.	

•	 	Vul	schaal	1	met: 

-  6 cherrytomaten 

-		4	kleine	(snack)komkommers 

-		4	kleine	(snack)paprika’s 

-  4 kleine wortels

•	 Snijd	2	komkommers	(met	schil)	in	dikkere	plakjes.	Doe	de	plakjes	in	schaal	2.

•	 Schil	met	de	dunschiller	het	buitenste	laagje	van	4	grote	wortels.	

•	 Snijd	2	geschilde,	grote	wortels	in	dikkere	plakjes.	Doe	de	plakjes	in	schaal	3.

•	 	Snijd	2	geschilde,	grote	wortels	stukjes	van	ongeveer	1	centimeter.	 

Doe de stukjes in bakje 1.

•	 Snijd	3	rode	paprika’s	in	stukjes	van	ongeveer	1	centimeter.	Doe	de	stukjes	in	bakje	2.

•	 Snijd	de	overgebleven	cherrytomaten	in	vieren	(partjes).	Doe	de	stukjes	in	bakje	3.

•	 Er	blijven	3	tomaten	en	3	wortels	over.

Stap 12: Klaarzetten van de spelletjes
Verdeel	de	spelkaarten	over	de	tafels.	Zet	de	materialen	en	groenten	klaar	bij	de	juiste	

spelkaarten. Op de volgende pagina staat welke materialen en groenten bij welk spel-

letje horen.

06 De Groenteactiviteit
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SPELLETJE BENODIGDE MATERIALEN EN GROENTEN

Spelletje 1

3 verschillend gekleurde bakjes, waarvan:

1	gevuld	met	stukjes	(rode)	paprika

1 gevuld met stukjes tomaat

1 gevuld met stukjes wortel

Papieren handdoekjes of  servetjes

Spelletje 2 Geen extra benodigdheden

Spelletje 3

De afbeeldingen van een wortel, tomaat, komkommer 

en paprika hangen al op verschillende plekken in het 

lokaal	(zie	stap	6)	

Spelletje 4
3 kleine losse wortels

3 losse tomaten

Spelletje 5

1 schaal gevuld met:

6 cherrytomaten

4	kleine	(snack)komkommers

4	kleine	(snack)paprika’s

4 kleine wortels

Spelletje 6

1 schaal met plakjes wortel 

1 schaal met plakjes komkommer

2 snijplankjes

4 vormpjes

Spelletje 7
1	afbeelding	van	Konijn

1 afbeelding van Schildpad

Spelletje 8 De afbeelding van de gekleurde paprika’s.

Spelletje 9 2 groeimeters

Spelletje 10 Geen extra benodigdheden

De Groenteactiviteit 07
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Stap 13: Uitleg geven aan ouders
Leg de groente activiteit uit aan de ouders en peuters:

“Vandaag staat de ouder-kind activiteit in het teken van groente eten. De activiteit be-

staat uit verschillende spelletjes die met groenten te maken hebben. Het is de bedoeling 

dat je de spelletjes samen met je peuter doet. 

Er zijn 10 verschillende spelletjes. Op elke tafel vinden jullie spelkaarten. (laat ouders 
een kaart zien)
Op de voorkant van de spelkaarten staat wat jullie moeten doen. Op de achterkant van 

het kaartje staat de oplossing van het spelletje. Er staan ook tips over groente eten. 

Jullie krijgen van ons een lijstje waarop je kunt bijhouden welke spelletjes je gedaan 

hebt.	Als	jullie	alle	spelletjes	hebben	gedaan,	kunnen	jullie	bij	(naam	pedagogisch	me-

dewerker)	een	presentje	halen.	

(Mijn	collega	loopt	tijdens	de	spelletjes	rond	om	jullie	te	helpen.	Zijn	er	nu	nog	vragen?	

(beantwoord	de	eventuele	vragen)

Dan wil ik jullie eerst vragen om allemaal goed je handen te wassen. Daarna kunnen jul-

lie beginnen met de spelletjes. Veel plezier!”

Stap 14: Handen wassen
Ouders en peuters wassen hun handen voordat ze aan de activiteit beginnen. 

Stap 15: Uitdelen van de spelletjeslijsten en pennen of potloden
Als ouders en peuters hun handen hebben gewassen, geef  je elke peuter en zijn of  haar 

ouder(s)	één	spelletjeslijst	en	één	pen	of 	potlood.	

Stap 16: Ouders en peuters begeleiden bij het spel
Tijdens de activiteit loop je rond om ouders en peuters te helpen. Wacht niet tot ouders 

een vraag stellen, maar neem een actieve houding aan door ouders en peuters te vra-

gen hoe het gaat. 

Ouders die minder goed kunnen lezen, hebben meer hulp nodig dan andere ouders. Bij 

deze ouders is het belangrijk dat je de spelletjes en de tips mondeling uitlegt. 

Ga met ouders in gesprek over groente eten en geef  tips voor hoe ze groente eten bij 

hun peuter kunnen stimuleren. 

08 De Groenteactiviteit

Wacht niet te lang met de uitleg
tot alle ouders er zijn.TIP!
Dit kan voor onrust zorgen. Begin alvast met de ouders die er wel 
zijn. Ouders die later binnenkomen, kun je apart de uitleg geven. 
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Stap 17: Uitdelen van de groentebox
Als de ouders en peuters de spelletjes hebben gedaan, geef  je ze de groentebox 

als	presentje.	Zijn	beide	ouders	van	een	peuter	aanwezig?	Dan	krijgen	ze	samen	één	

groentebox. 

Bij het geven van de groentebox geef  je ouders een korte uitleg:

“Als presentje krijgen jullie van mij de Groentebox. Jullie kunnen dit doosje gebruiken 

om groente in mee te nemen. In het doosje zitten de vormpjes die jullie bij de spelletjes 

gebruikt hebben om leuke figuurtjes van groente te maken. Ook de groeimeter die jullie 

gebruikt hebben om te kijken hoe groot en sterk je peuter is, zit in het doosje. Op de 

groeimeter staan ook nog tips over groente eten. Veel plezier ermee!” 

Stap 18: Opruimen
•	 Leg	de	groenten	die	niet	zijn	aangesneden	terug	in	de	koelkast.

•	 Was	de	gebruikte	spullen	af.

•	 Verzamel	alle	materialen	en	stop	ze	terug	in	de	Grote	Groentedoos.

•	 	Controleer	met	de	‘checklist	materialen	Grote	Groentedoos’	 

of  alle spullen weer in de doos zitten.

De Groenteactiviteit 09

Vind je het lastig om ouders  
vragen te stellen? 

Als je de bakjes met gesneden 
groenten in de koelkast zet, kun je de 
peuters op een later moment nog een 
stukje groente laten proeven. 

Vraag ouders om elkaar onderling 
te helpen, bijvoorbeeld door de 
spelletjes voor elkaar te vertalen. 

TIP!

TIP!

TIP!

Op de volgende bladzijden staan per spelletje voorbeelden van 
vragen die je kunt stellen en tips die je kunt geven. Deze tips 
staan ook op de achterkant van de spelkaarten.

Let wel op of de groenten nog goed zijn. Ook de niet aan- 
gesneden wortelen en tomaten kun je op een later moment nog 
gebruiken. Als alle groenten op zijn, was je de laatste bakjes af  
en stop je deze terug in de Grote Groentedoos.
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SPELLETJE VOORBEELDEN VAN WAT  
JE KUNT VRAGEN AAN OUDERS

TIPS

Spelletje 1

•			Ik	zie	dat	je	peuter	een	stukje	wortel	heeft	geproefd.	

Wat knap! Eten jullie thuis ook wel eens wortel?

•			Welke	groenten	hebben	jullie	al	geproefd?	 

En welke vinden jullie het lekkerst?

•		Welke	groenten	eet	je	peuter	thuis	graag?

•			Peuters	nemen	gewoonten	van	hun	ouders	 

over. Geef  daarom het goede voorbeeld door  

zelf  ook een hapje te proeven.

•			Geef 	nieuw	eten	in	kleine	beetjes	zodat	je	 

peuter eraan kan wennen.

•			Laat	je	peuter	altijd	een	hapje	proeven.	 

Er alleen aan likken is ook goed.

•			Het	is	niet	erg	als	je	peuter	met	nieuw	eten	speelt.	 

Zo	leert	je	peuter	nieuw	eten	kennen.

•			Word	niet	boos	als	je	peuter	een	groente	niet	 

gelijk wil eten. Geef  niet op, maar probeer  

het later gewoon nog eens.

Spelletje 2

•			Hoe	laat	jij	je	peuter	wennen	aan	 

een nieuwe smaak?

•			Eten	jullie	thuis	wel	eens	iets	wat	je	peuter	 

niet lekker vindt? Wat doe je dan?

•			Je	peuter	moet	misschien	wel	7	keer	een	 

groente proeven voordat hij of  zij de groente lust. 

Wennen aan nieuw eten kost tijd.

•			Stimuleer	je	peuter	om	altijd	een	hapje	te	proeven,	

maar dwing je peuter niet.

•			Door	altijd	een	hapje	te	proeven,	went	je	 

peuter aan een nieuwe smaak. Er alleen  

aan likken is ook goed.

Spelletje 3

•		Eten	jullie	wel	eens	groente	als	tussendoortje?	

•		Welke	groenten	eet	je	dan	als	tussendoortje?

•		Eten	jullie	gekookte	groenten	of 	rauwe	groenten?

•			Wortel,	komkommer,	tomaat	en	paprika	kun	je	 

in stukjes makkelijk als tussendoortje geven.

•		Kinderen	vinden	knapperige	groenten	het	lekkerst.

Spelletje 4
•			Speelt	jouw	peuter	nog	wel	eens	met	zijn	 

of  haar eten? Hoe reageer je dan?

•			Spelen	met	eten	mag.	Zo	leert	je	peuter	nieuw	

eten kennen.

•			Laat	je	peuter	kiezen	tussen	verschillende	groen-

ten. Dit kan helpen om je peuter de groente te 

laten eten.

10 De Groenteactiviteit
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Spelletje 5

•		Hebben	jullie	de	tomaatjes	gevonden?

•				Welke	kleur	hebben	de	tomaatjes?

•				Hebben	jullie	ook	wel	eens	tomaatjes	gegeten?	 

Vinden jullie tomaatjes lekker?

•				Hebben	jullie	de	4	tomaatjes	al	gewogen?	 

Hoeveel gram was dit?

•				Peuters	hebben	tussen	de	50	en	100	gram	groenten	

per dag nodig. 

•				Peuters	die	net	2	jaar	oud	zijn,	hebben	genoeg	aan	

50 gram groenten per dag. Peuters die bijna 4 jaar 

oud zijn, hebben 100 gram groenten per dag nodig.

•				Met	4	cherrytomaten	(gemiddeld	75	gram)	hebben	

peuters al hun dagelijkse portie groenten binnen.

•				Laat	je	peuter	kiezen	tussen	verschillende	groenten.

•				Laat	je	peuter	voor	de	avondmaaltijd	rauwe	 

groenten proeven. Peuters eten dan vaak ook  

meer groente tijdens de avondmaaltijd.

Spelletje 6

•				Wat	hebben	jullie	voor	mooi	figuurtje	gemaakt?

•				Wat	voor	soort	groente	is	dat	figuurtje?

•				Hebben	jullie	de	groente	al	geproefd?	 

Vonden jullie het lekker?

•				Maken	jullie	wel	eens	een	spelletje	 

van groente eten?

•				Als je groente eten leuk maakt, eet je peuter  

de groente eerder op.

•				Maak groente eten leuk door: 

-  het in een leuk figuurtje te snijden 

-  een figuurtje te leggen van stukjes groenten 

-   er een spelletje van te maken  

(raad	de	naam,	raad	de	kleur,	etc.)

    -   je peuter te laten kiezen tussen verschillende 

groenten

Spelletje 7

•				Wat	denken	jullie	dat	Konijn	graag	eet?	 

En Schildpad?

•				Eet	jouw	peuter	ook	wel	eens	wortel	en	 

komkommer? Vindt hij of  zij het lekker?

•				Als	je	je	peuter	het	verhaal	van	Konijn	en	Schild-

pad vertelt, zal je peuter eerder wortel en kom-

kommer proeven.

•				Kijk	eens	op	www.groentefroetels.nl.	Daar	vind	 

je	alle	verhalen	van	Schildpad	en	Konijn.

•				Je	kunt	de	verhalen	van	Schildpad	en	Konijn	ook	 

gratis downloaden op www.groentefroetels.nl.

Spelletje 8

•				Welke	kleuren	paprika’s	hebben	jullie	gezien?

•				Hebben	jullie	al	een	stukje	paprika	geproefd?	 

Vonden jullie het lekker?

•				Elke	kleur	groente	is	op	een	andere	manier	 

goed voor je.

•				Verschillende	kleuren	groenten	bevatten	verschil-

lende vitaminen, mineralen en antioxidanten. 

•				Door	gevarieerd	te	eten,	krijg	je	alle	 

goede stoffen binnen.

Spelletje 9
•				Hoe	groot	is	jouw	peuter	al	gegroeid	 

van groente eten?

•				Groenten	bevatten	veel	vitaminen	en	vezels.	 

Groenten zijn daarom erg gezond.

•				Door	elke	dag	groente	te	eten,	groeit	je	 

peuter groot en sterk.

Spelletje 10
•				Wie	van	jullie	heeft	de	grootste	spierballen?	

•				Weten	jullie	ook	hoe	je	grote	spierballen	krijgt?

•				Door	elke	dag	groente	te	eten,	krijg	je	grote	spierbal-

len. Want van groente eten word je groot en sterk!
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