Groep 5/6
Dit heb je
nodig:
Pen of potlood,
internet,
apparaat om
mee te filmen

Weg met die
plastic troep!

Tijd:
30 Minuten
Werkwijze:
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert hoe wegwerpplastic
een bedreiging vormt voor
veel dieren.
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Wat weet jij al over plastic?

In de
supermarkt

Deze zeeschildpad wil naar een schone
zee. Welke lijn moet hij volgen?

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

•

Ieder uur komen er wel
11 grote zwembaden aan
plastic in zee.

•

Plastic dat je maar 1
keer gebruikt noem je
wegwerp-plastic.

•

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

•

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.

Zwerfafval

PLASTIC
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Maak het woordweb af.

Zet een streep
onder het weetje
dat je nog niet
wist.
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1 keer of vaker
Soms gebruik je plastic maar
1 keer, zoals een rietje of een
boterhamzakje. Soms gebruiken ze
plastic ook vaker en langer, zoals
een pen of een afstandsbediening.

Ken je meer voorbeelden van plastic
dat maar 1 keer gebruikt wordt en van
plastic dat meerdere keren gebruikt
wordt? Schrijf ze op.

Plastic dat mensen maar 1 keer gebruiken:

Plastic dat mensen vaker gebruiken:
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Filmen maar!
Vooral het wegwerpplastic, zorgt voor
vervuiling in de natuur. Zelfs dieren
gaan er dood aan. Bedenk samen een
oplossing waarmee je mensen die veel
wegwerpplastic gebruiken, overtuigt om
dat niet meer te doen.

Maak een filmpje van 1 minuut waarin je je
boodschap duidelijk maakt.
Wat wil je vertellen? En waarom is
het belangrijk dat mensen minder
wegwerpplastic gaan gebruiken? Je
kunt een serieus filmpje maken of iets
toneelspelen. Gebruik dit vak om ideeën op
te schrijven.
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Laat zien

van Jano
uk
Tip

Laat jullie filmpje zien aan een ander groepje. Is
het gelukt om de oplossing over te brengen?
Ja / Nee, want

Als je nog niet klaar bent met wegwerpplastic.
Zie je ook iets van plastic dat jullie als groep kunnen
verminderen of misschien wel helemaal niet meer willen
gebruiken? Vertel het aan de juf of meester!

Zie je een stukje
plastic liggen op
straat of in de
natuur?
Pak het op en
gooi het weg.
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Probeer ook weetjes uit het ‘Onderzoek van Janouk’

Tip! te gebruiken. Dit maakt het nog overtuigender!

