Boerderij-educatie groep 7-8

Ontwerp je eigen melkpak
NAAM:
Jullie hebben allemaal zuivelpakken van thuis meegenomen. Kies met je groepje twee
pakken uit en bekijk ze goed.
1. Welk pak zou jij wel of niet kopen? Waarom? En als je naar de prijs kijkt?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Welke van de onderstaande afbeeldingen staan er op jouw pak?
Kruis deze aan.
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Boerderij-educatie groep 7-8

Ontwerp je eigen melkpak
Kies vijf zinnen uit en schrijf die over van het melkpak.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommige zinnen zijn feiten, andere zinnen meningen.
3. Onderstreep de zinnen die een feit zijn rood.
4. Onderstreep de zinnen die een mening zijn blauw.

Feit of mening?
Een feit kun je bewijzen, controleren, opzoeken of onderzoeken. Het is zo. Voorbeeld:
‘Koeienmelk komt van een koe’.
Een mening is persoonlijk, iemand zegt wat hij ervan denkt. Iemand anders kan het er wel of
niet mee eens zijn. Het is niet bewezen. Voorbeeld: ‘Ik vind melk lekker’. Om een mening te
hebben, moet je wel iets van het onderwerp weten. Je moet iets onderzoeken. Je kunt
bijvoorbeeld geen mening hebben over de smaak van melk, als je het nooit hebt geproefd.
Het is niet altijd duidelijk of iets een mening of een feit is. Bijvoorbeeld: ‘melk is gezond’. Het
lijkt een feit, maar niet iedereen is het hier mee eens. Sommige mensen zijn allergisch voor
melk. Je moet soms iets van het onderwerp afweten om te kunnen bepalen of iets een feit of
een mening is. Op melkpakken staat informatie over de melk en hoe de melk geproduceerd is.
De fabrikant wil natuurlijk dat mensen de melk kopen en zet er daarom positieve teksten en
plaatjes op.

5. Ontwerp met je groepje je eigen melkpak. En bedenk wat er allemaal op moet
staan?

