Weg met die plastic troep! (groep 7-8)
Handleiding
Kinderen maken het werkblad zelfstandig.
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Lees het interview eventueel klassikaal voor, zodat het beter blijft
hangen.
Geef de kinderen waar nodig wat hulpvragen mee, zoals:
Zijn er plastic voorwerpen die makkelijk vervangen kunnen worden?
Waar heb je zelf invloed op?
Als het antwoord ‘nog niet goed’ is, kijk dan samen met het kind (of
klassikaal) wat jullie kunnen veranderen. Combineer het ook met de
Toekomst-vraag van Janouk. In de praktijk blijkt dat veel (wegwerp)
plastic vaak vervangen kan worden door een duurzamer alternatief.
Op de webiste van WWF staan handige tips:
https://www.wwf.nl/kom-in-actie/freethesea/wat-kan-ik-doen
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De pitch mag ook heel lokaal gericht worden op bijvoorbeeld de ouders
of school. Belangrijk is dat kinderen hun idee goed beschrijven.
Hulpvragen: Wat zou je het allerliefste willen dat er gebeurt? Wat
moeten mensen daarvoor doen? Waarom is het belangrijk dat er iets
verandert?
Willen kinderen hun video insturen? Dat kan naar toekomstkunde@wwf.nl.

Weg met die plastic troep! (groep 7-8)
Antwoorden
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Er zijn veel antwoorden mogelijk, misschien heb je wel iets van dit:
Als plastic nooit was uitgevonden zou dat goed zijn, want:
•
•
•
•
•

Dan is er minder zwerfafval (of vervuiling) op straat/ in de natuur/
in zee.
Dan raken dieren er niet in verstrikt.
Dan gaan dieren er niet dood aan.
Dan komen er minder schadelijke stoffen in de lucht die bij het maken
van plastic vrijkomen.
Dat is beter voor de natuurgebieden, omdat het aardolie (waarvan
plastic wordt gemaakt) niet met zware machines uit de grond gehaald
hoeft te worden.

Als plastic nooit was uitgevonden zou dat niet goed zijn, want:
•
•
•
•

Dan hadden veel producten op een andere manier of met andere
materialen gemaakt moeten worden, zoals een telefoon, computer,
televisie, auto.
Dan is er veel minder speelgoed (bijvoorbeeld: Lego, Playmobil of een
een Playstation hadden dan niet gemaakt kunnen worden).
Voor sommige doelen is het handig, zoals spuitjes in een ziekenhuis
(dat voorkomt infecties).
Plastic ook wel lang mee kan gaan bij goed gebruik, zoals een
duurzame drinkfles of broodtrommel.

