Groep 5/6
Wat heb je
nodig?
Internet, pen,
tekenspullen,
printblad
advertentie

Zuinig zijn met
kleding

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen

Je leert wat oplossingen zijn
om goed met kleren om te
gaan.

Onderzoek
van Janouk

Kort interview
Houd een kort interview met iemand bij jou thuis (of
iemand uit jouw groep via de computer). Stel hem
of haar de volgende vragen en zorg dat je goede
antwoorden krijgt. Dus niet alleen ‘ja’ of ‘nee’.
1. Vind je dat je veel kleren hebt?

2. Heb je kleren die je nooit draagt?

3. Koop je altijd nieuwe kleding?

4. Vind je dat kleding elke dag in de was moet?

Ga naar www.jeugdjournaal.nl
1. Zoek rechtsboven met het woord: ‘kleding’.
2. Klik op het artikel met de titel ‘Deze kleding groeit
met je mee’.
3. Bekijk het filmpje en lees de tekst.

.

Nederlanders kopen elke
maand ongeveer vier
kledingstukken.

.

Bij een onderzoek is ontdekt
dat Nederlanders meestal
173 kledingstukken hebben,
waarvan er 50 nog nooit
gedragen zijn.

.

In Nederland gooien we met
zijn allen 124 miljoen kilo
textiel (dat is kleding, maar
ook andere stof zoals dekens
en handdoeken) per jaar bij
het restafval. Dat is per dag
zoveel als het gewicht van
wel 50 Afrikaanse olifanten!

.

Kleding inzamelen is beter
voor het milieu. Dan wordt
het opnieuw gebruikt en niet
verbrand. Of het gaat naar
een land waar er minder
kleding is.

.

Gemiddeld kost het maken
van een spijkerbroek
7.000 liter water. Voor een
katoenen T-shirt is dat 2.700
liter.

.

Bij sommige kleding komen
er stofjes los als je het wast.
Deze stofjes komen via het
riool in zee. Ze zijn soms van
plastic en dragen bij aan de
plastic soep.

Teken een
kledingstuk bij
iets dat je al
wist.

Oplossingen
Kinderen groeien, dus moeten ouders vaak nieuwe kleding kopen. Bij 2 heb je
daarvoor een oplossing gezien.
a. Er zijn nog meer oplossingen te bedenken. Oplossingen waarmee je goed met
kleding omgaat en minder vervuilend bezig bent. Wat kan jij verzinnen? Schrijf
zoveel mogelijk op.

b. Stel, je hebt op het gras gespeeld. Nu heb je groene vlekken op je broek. Vind
je dat jouw broek dan meteen in de was moet? Of is er een betere
oplossing? Schrijf het op.

Advertentie
Een trui die te klein is, kun je prima verkopen of doorgeven aan
een ander kind. Zo hoeft er minder nieuwe kleding gemaakt te
worden.
Maak een advertentie van een kledingstuk dat je nu graag
draagt. Deze informatie kun je dan later gebruiken als je het
kledingstuk echt gaat verkopen. Geef je het kledingstuk door?
Maak dan evengoed deze advertentie. Je kunt er namelijk
ook mee laten zien waarom het goed is om kleren opnieuw te
gebruiken!
Gebruik het printblad en vul alle vakken in.

Laten lezen
Geef jouw advertentie aan iemand in huis. Vraag of hij
of zij het kledingstuk zou kopen, en waarom. Schrijf
het antwoord op:

Als je nog niet klaar bent met kleding.
Nu je toch veel thuis bent, kan het goed zijn om een keer je
kledingkast goed op te ruimen. Heb je kleding die te klein is,
of kleding die je niet draagt? Verkoop het! Of organiseer een
ruilactie met klasgenoten.

Toekomst-tip
van Janouk
Van een kapotte
lange broek maak
je gemakkelijk een
korte broek!
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TIP: Probeer mensen te overtuigen met jouw teksten. Geef aan waarom
het een mooi kledingstuk is. Én waarom het beter is om tweedehands
kleren te kopen dan altijd maar nieuwe kleren.

www.

Naam van mijn kledingstuk

Wat voor soort kledingstuk is het?

Dit is mijn vraagprijs

Uitleg over mijn kledingstuk

Naam adverteerder:

Waarom het goed is als je dit koopt

