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Werkblad: Afval dat geen afval meer is….

Groep

In Twente zamelen we het afval zoveel mogelijk gescheiden in. Papier bij papier, verpakkingen bij verpakkingen.
Dat is goed voor het milieu. Ga naar www.twentezonderafval.nl en bekijk Twente zonder afval.

Opdracht 1. Een beter milieu
Kies steeds het juiste woord.
A. Door afval te scheiden wordt de afvalberg kleiner / groter.
B. Het opnieuw gebruiken van afval voor het maken van nieuwe materialen heet recyclen/repareren.
C. Van oud glas wordt nieuw glas / papier gemaakt.

Wist je

dat? we zoveel mogelijk afval sch
eiden?
Het is de bedoeling dat
we in 2030 nog maar 50
kilo restafval
per huishouden per jaa
r hebben.

Opdracht 2. Zwerfafval
A. Wat is zwerfafval?
Afval op straat of in de natuur.
Afval dat in een verkeerde container ligt.
Afval dat zwervers op hun slaapplek laten liggen.
B. Op welke plekken in jouw buurt ligt vaak zwerfafval?

C. Het duurt lang voor afval weer uit de natuur verdwijnt.
Trek een lijn tussen het afval en de tijd die de natuur nodig heeft om het op te ruimen.

Kauwgom

1 jaar

Blikje

Minimaal 50 jaar

Krant

Minimaal 20 jaar

Bananenschil

6 maanden
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Opdracht 2. Maak een poster
Maak met een groepje een poster. Op de poster laten
jullie zien waarom het belangrijk is dat iedereen
gescheiden afval inzamelt.

Tips:

- Gebruik tekst en beeld. Op internet kan je
afbeeldingen vinden. Maar je kunt ook zelf
tekenen of foto’s maken.
- Zoek een goede plek om jullie poster op te hangen.
Zorg dat veel mensen jullie poster zien.

r we l 6 o f 7

papie
Wist je ddkaat?
n worden?

ke e r

gerec ycle

GROEP 4/5/6 | WERKBLAD: AFVAL DAT GEEN AFVAL MEER IS... | 2

