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Plastic in de natuur

en in de natuur.
Tijd: 30 minuten.

Benodigdheden: Internet, pen, extra vel
papier, knutselspullen.
Werkwijze: Alleen of met z’n tweeën.

Opdracht 1

De kinderen mogen de klas doorgaan en de naam invullen van de klasgenoot invullen waarvan
zij vinden dat het van toepassing is.
Opdracht 2

Ga naar wwf.nl/bron. Lees het verhaal van Niek eventueel samen. Praat erop door. Vraag de

kinderen of zij weleens flessen inleveren bij de flessenautomaat en wat ze dan doen met het
statiegeld.

Opdracht 3

Lees de weetjes eventueel samen en ga erover in gesprek. Voor nog meer leuke weetjes over
plastic in de zee kunnen jullie naar het Instagram account van @wwfrangers gaan, of kunnen
jullie bladeren in de Rangers Report.
Opdracht 4

Het is leuk om hier te debatteren met de klas. De kinderen mogen hun mening geven en met

elkaar in discussie gaan. Denken ze ook dat er nu minder afval in de natuur terecht komt? Bij c.
mogen ze overleggen met een klasgenoot over andere oplossingen naast statiegeld.
Opdracht 5

De kinderen maken een ontwerp voor een aantrekkelijke afvalbak. Voor meer uitdaging kunnen
ze een afvalbak maken waarin ook gerecycled kan worden of juist een speciale afvalbak voor
alle plastic flesjes. Ze kunnen er nog extra weetjes over plastic opschrijven.
Opdracht 6

Mocht er nog tijd over zijn dan is het natuurlijk superleuk om de mooiste afvalbak ook echt te
maken! Met oude dozen en knutselspullen komen jullie een heel eind. Zo kunnen jullie zelf de
plastic flesjes inzamelen en inleveren voor het statiegeld.
Toekomst-vraag

Laat de kinderen filosoferen over deze vraag. Hebben ze stiekem zelf weleens afval in de

natuur gegooid? Of hebben ze er wat van gezegd toen ze zagen dat iemand anders dat deed?
Aanvullend

Vergeet niet om het actiepakket aan te vragen op wwf.nl/walvisactie.

