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BRANDAAN | LESSUGGESTIE | GROEP 6

Brood, een Egyptische uitvinding
Wat weet jij van brood en van de  
geschiedenis ervan?

Lesduur: 50 minuten 

Lesvorm: vragen beantwoorden

Werkwijze: individueel

Wat heb je nodig?

• pen, potlood of stift 

• internet

De oude Egyptenaren hebben het brood uitgevonden. Brood is nog steeds voor veel mensen het 

belangrijkste voedsel. Je maakt het van graan. Als je graankorrels maalt, krijg je meel. Als je 

water bij het meel doet, krijg je deeg. Als je het deeg in een oven bakt, krijg je brood. 

Als mensen zeggen: ‘dagelijks brood’, dan bedoelen ze ‘voldoende eten’. Als ze zeggen 

‘voor brood op de plank zorgen’, dan bedoelen ze ‘zorgen dat er genoeg geld voor het gezin is’. 

Maak de volgende opdrachten, dan kom je allerlei leuks te weten over je dagelijks brood.

Opdracht 1 

a   Brood wordt gemaakt van graan. Heel lang geleden ontdekten de Egyptenaren dat je graan 

kunt gebruiken om allerlei lekkere dingen mee te maken. Voor volwassenen maakten de 

Egyptenaren bier van graan. Maar ze maakten ook heerlijk, luchtig brood van graan.  

Dat was gezond voor jong en oud! 

 In welk werelddeel ligt Egypte? 

    

b Waar zijn de Egyptenaren nog meer bekend om? Je mag meer dan één antwoord geven. 
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Opdracht 2 

Wat heb je nodig om brood te maken?

kolom 1 kolom 2 kolom 3 kolom 4 kolom 5

A 
aardappelen

N 
bijl

K 
appelsap

J 
pindakaas

B 
mixer

B 
graan

O 
hamer

L  
sinaasappels

K 
smeerworst

C 
stofzuiger

C 
groenten

P 
hark

M 
limonade

L 
smeerkaas

D 
oven

D 
fruit

Q 
zwaard

N 
benzine

M 
hagelslag

E 
waterkoker

E 
vlees

R 
maalstenen

O 
water

N 
jam

F 
ventilator

E 
vis

S 
schop

P 
chocomel

O  
gist of 

zuurdesem

G 
koelkast

Kijk eerst in de eerste kolom. Kies het juiste woord. Schrijf de letter die erbij staat op. Ga zo door 

met de tweede kolom, de derde, enzovoort, tot en met de laatste. Welk woord lees je nu?

    

Opdracht 3 

Als er in een land honger is, komt er soms een broodoproer. Dan gaan de mensen met het leger 

of met elkaar vechten om eten te krijgen. Soms wordt dan de koning of de president weggejaagd. 

a   De Romeinse keizers waren slim. Ze gaven de mensen ‘brood en spelen’. Zoek op internet op 

wat daarmee wordt bedoeld. Schrijf je antwoord hieronder op.
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b   Er gaat een roddel over de Franse koningin Marie-Antoinette. Ze zeggen dat ze een keer iets 

heel doms heeft gezegd. De Fransen klaagden dat ze zo arm waren dat ze geen brood hadden. 

Koningin Marie- Antoinette zei toen: ‘Als jullie geen brood hebben, dan eten jullie toch cake!’ 

Waarom is dit niet zo slim?

    

    

c  In de tijd van koningin Marie-Antoinette hadden de meeste Fransen het zo slecht dat er een 

grote opstand kwam: de Franse Revolutie. Wanneer was de Franse Revolutie? Zoek op in je 

geschiedenisboek of op internet.

    

Opdracht 4 

a  Hieronder staan verschillende soorten brood.  

Schrijf erachter in welk land dat brood is uitgevonden.

pizza 1     

hamburger 2     

hotdog 3     

croissant 4     

roti 5     

pitabroodje 6     

b  Kijk hierboven naar de cijfers bij de antwoorden. Schrijf het juiste cijfer in het juiste land.
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c  Welke broodsoorten ken jij nog meer? Schrijf zoveel mogelijk soorten brood op. Als je weet 

welk volk dat brood heeft uitgevonden, dan schrijf je dat erbij. Schrijf erachter of je het brood 

lekker vindt.

 

 Broodsoort  Uitvinder (land of volk) Lekker
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Brood, een Egyptische uitvinding 

Opdracht 1 

a  Afrika 

b  Eigen antwoord, bijvoorbeeld: piramides, farao’s, mummies, irrigatie 

Opdracht 2 

brood 

Opdracht 3 

a   De keizers gaven graan aan het volk en ze organiseerden gevechten in de arena’s. Zo hielden 

ze het volk rustig en konden ze de macht behouden. 

b  Als je geen brood kunt kopen, kun je zeker geen cake kopen. 

c  1789 

Opdracht 4 

a pizza 1  Italië 

hamburger 2  Verenigde Staten 

hotdog 3  Verenigde Staten 

croissant 4  Frankrijk 

roti 5  India en Suriname 

pitabroodje 6  Midden-Oosten (o.a. Turkije, Jordanië)

b  
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c  Eigen antwoorden. Bijvoorbeeld: 

witbrood 

bruinbrood 

krentenbrood 

matses Joden 

challe/galle Joden 

stokbrood Fransen 

baguette Fransen 

keizerbroodjes Duitsers 

shoarmabroodje Turken/Arabieren

M
1

3
7
1

6


