Handleiding Afvalspel groep 5 - 8
voor de leerkracht
groep 5 - 8

Wat is Het Afvalspel?
Het Afvalspel is een kant-en -klaar spel voor de groepen 5 tot met 8 met leuke
denk- & doe-opdrachten rondom het thema afval.
De mix van het denken & het doen maakt het spel afwisselend en gezellig om te doen.
Wat hoort er bij het spel
• 10 denkopdrachten op A4
• 10 doe-opdrachten op A4
• set antwoordkaarten voor de leerlingen op A4
• set kaarten met antwoorden voor de leerkracht

Flexibel
Het spel is flexibel inzetbaar. In feite zijn het 10 leuke
en leerzame denkopdrachten en 10 uitdagende doeopdrachten die in veel onderwijssituaties inzetbaar
zijn. De opdrachten kunnen dus ook los van elkaar gebruikt worden.

Zelf zorgen voor A4 papier en per groepje een krant.
Hoe speel je het afvalspel?
Het spel wordt gespeeld in 2-tallen en bestaat uit
denkopdrachten en doeopdrachten. De opdrachten
worden, niet op volgorde, verspreid in de ruimte opgehangen. De denkopdrachten zijn genummerd van
1 tot en met 10 in een roze cijfer. De doe-opdrachten
zijn genummerd van 1 tot en met 10 in een oranje cijfer. Het spel is zowel binnen als buiten te spelen.
Ieder 2-tal ontvangt een set antwoordkaarten en een
potlood. Op de antwoordkaart zet de leerkracht een
letter. Zelf maakt de leerkracht een lijst zodat hij weet
welke kinderen bij welke letter horen.
Elk 2-tal mag zelf bepalen met welke opdracht het
begint. Begint het 2-tal bijvoorbeeld met denkopdracht 2, dan moet het daarna ook doe-opdracht 2 uitvoeren. Op de antwoordkaart noteren de kinderen
de gevraagde oplossingen. Op het einde van het spel
kan de leerkracht de antwoorden in de klas bespreken en de ervaringen naar aanleiding van de opdrachten met de leerlingen uitwisselen.
Bij sommige doe-opdrachten hoort een wedstrijd, bijvoorbeeld het vouwen van een vliegtuigje van een A4vel. Ieder 2-tal mag aan het einde van het spel proberen
het vliegtuigje zover mogelijk te laten vliegen.

Tips
Het spel gaat uit van de parate kennis van leerlingen.
Interessant is het om op een later moment in dezelfde
tweetallen nog een aantal items op internet te laten
nazoeken en die kennis met de klas te delen.

Ter voorbereiding op het afvalspel te komen, kunnen
de leerlingen een paar dagen van te voren de andere
klassen bezoeken met de vraag of zij gebruikte A4vellen willen bewaren. Deze worden dan voorafgaand aan het spel opgehaald.
Ook kan ieder kind zelf een oude krant meebrengen.
Laat de rest van de school zien dat het spel gespeeld
is. Hang de resultaten van de doe-opdrachten een
tijdje op een zichtbare op plek voor andere leerlingen, leerkrachten en bezoekers van de school.
Veel plezier met Het Afvalspel!!
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Het Afvalspel is een uitgave van RD Maasland, het regionale afvalinzamelbedrijf in Midden-Limburg.
RD Maasland zamelt het afval op een veilige manier in en zorgt ervoor dat dit duurzaam wordt verwerkt.
Speciaal voor de basisschool heeft RD Maasland een kleurrijke website met afvalposters en een interessant
afvalboekje gemaakt. Deze materialen zijn makkelijk te downloaden op de site www.afvaldaarzitwatin.nl.
Via deze site kan een school zich ook inschrijven voor deelname aan een aantal afvallessen in de klas
(groep 5 tot en met 8).

