Groep 7/8
Dit heb je
nodig:
Pen of potlood,
schrijfpapier,
internet

Weg met die
plastic troep!

Tijd:
30 Minuten
Werkwijze:
Alleen

Je leert dat we te veel
wegwerpplastic gebruiken en
wat we daar tegen kunnen doen.
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Wat als...
Wat als plastic nooit was uitgevonden? Welke
gevolgen zou dat hebben voor jou (zoals de spullen
die jij veel gebruikt) en voor de natuur?
Schrijf minstens 2 positieve en 2 negatieve
gevolgen op.
Als plastic nooit was uitgevonden zou dat goed zijn,
want...

Als plastic nooit was uitgevonden zou dat niet goed

•

Per uur belandt er een zoveel
plastic in zee, dat je er wel
11 olympische zwembaden
mee kunt vullen.

•

Plastic dat je maar 1 keer
gebruikt noem je wegwerpplastic.

•

Opa’s en oma’s groeiden op
in een tijd zonder plastic
rietjes.

•

In Europa worden 35,4 miljard
rietjes per jaar gebruikt.

•

Als je deze rietjes in een
slinger legt, kun je 133 keer
de wereld rond.

•

Er wordt ieder jaar meer
plastic gemaakt dan het jaar
ervoor.

•

Dieren zien soms het verschil
niet tussen voedsel of
plastic.

•

In 2019 is een walvishaai, de
grootste vis op aarde, dood
gegaan door 1 klein plastic
tasje.

zijn, want...

Maak de schildpadjes af
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Ga naar wwf.nl/bron
1. Klik op: “Les 4: Weg met de plastic troep!”.
2. Lees het interview van Janouk met de 			
oceanen-expert.

Onderzoek
van Janouk

Kras het weetje
door dat je liever
niet had willen
weten.
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Ga op onderzoek!
In jouw klaslokaal wordt vast ook plastic gebruikt.
Ga op onderzoek. Wat voor plastic spullen worden
gebruikt? En nemen klasgenootjes veel plastic mee
vanuit huis?
Hoe vind je dat jouw klas met plastic omgaat?
Schrijf het op.
Goed / Nog niet goed, want

Tip!

Bedenk een pitch
1. De minister van gezondheidszorg of minister van financiën
bestaat al, maar een minister van plasticzaken nog niet! Stel
jij mag die minister voor een dag zijn. Wat zou jij als eerste
aanpakken? Schrijf het op.

2. Bedenk een pitch (dat is een motiverend praatje) van maximaal
1 minuut. Schrijf deze eerst uit in minimaal 50 woorden. Begin
jouw pitch met: ‘Als ik de minister van plasticzaken zou zijn
dan…’ Vertel waarom er wat gedaan moet worden aan het
wegwerplastic in de wereld. Leg ook uit welke oplossingen je
daarvoor hebt bedacht.

Pitchen maar!
Houd jouw pitch voor een ander. Als je durft mag
je er ook een filmpje van maken en opsturen naar
Janouk van Toekomstkunde. Vraag aan je juf of
meester hoe je dit kunt doen.

Als je nog niet klaar bent met plastic.
Maak een mini-poster bij je pitch. Zoek plaatjes van plastic
voorwerpen die beter niet meer gebruikt kunnen worden
en zoek plaatjes van dieren die last hebben van plastic.
Daarmee zien anderen gelijk wat jouw oplossing is.
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Probeer de weetjes uit het ‘Onderzoek van Janouk’ te gebruiken
in je pitch. Dit maakt het nog overtuigender!

To

Tip!
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Heb je voor ‘niet goed’ gekozen? Bedenk dan hoe je daar iets aan kan doen,
schrijf het erbij. (En vertel het aan je juf of meester!)

