Antwoordkaart Denkopdrachten.
Opdracht 1. Omcirkel het stukje afval en trek een lijn naar
de tijd die het duurt vóór het afval is vergaan.

voor de leerkracht

groep 5 - 8

Opdracht 2. Opdracht A. Omcirkel het goede antwoord.
1. Zwerfafval maakt mooie plekken lelijk (esthetische waarde).
Waar
2. Een vieze omgeving trekt geen vuil meer aan. Als ergens al zwerfafval ligt, gooien we er meestal
geen rommel bij.
Niet waar
3. Mensen voelen zich onveiliger in een vieze buurt.
Waar
4. Zwerfafval gaat stinken en rotten.
Waar
5. Zwerfafval trekt geen ongedierte aan.
Niet waar
6. Mensen en (huis)dieren kunnen zich aan zwerfafval bezeren of er ziek van worden.
Waar
7. Als dieren onverteerbaar zwerfafval eten zoals plastic gaan ze daar gelukkig nooit aan dood.
Niet waar
8. Dieren kunnen verstrikt raken in zwerfafval. Ze kunnen dan geen voedsel meer zoeken of vluchten
voor vijanden.
Waar
9. Chemische stoffen uit het restafval kunnen via de bodem in het grondwater terecht komen. Mensen
en dieren kunnen daar ziek van worden. Bomen en planten niet.
Niet waar

Opdracht 2. Opdracht B.
Welke van deze 10 acties vinden jullie het belangrijkste?
Die zet je op 1. De actie die je het minst belangrijk vindt, geef je nummer 10.
Dus vinden jullie ‘regelmatig een opruimactie houden’ het belangrijkste?
Zet dan een 1 voor de E. Zo ga je verder.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Zelf geen rommel op straat of in de natuur gooien.
Altijd om je heen kijken, als je ergens hebt gezeten: heb ik afval laten liggen?
Als er geen prullenbak is, het afval mee naar huis nemen.
Anderen er op aanspreken als je ziet dat ze iets verliezen of expres weggooien.
Regelmatig een opruimactie houden.
Anderen betrekken bij de opruimactie door berichtjes in de schoolkrant, brieven aan
buurtbewoners en ouders.
Anderen vertellen over de nadelen van zwerfafval.
Minder producten kopen waar veel verpakkingsmateriaal om heen zit, zoals éénpersoons
verpakkingen voor etenswaren.
Etenswaren verpakken in herbruikbare materialen, zoals een broodtrommel, thermoskan,
beker en rugzak.
De aandacht vestigen op zwerfvuil door er een kunstwerk van te maken. Maak bijvoorbeeld
foto’s van mooie en lelijke plekken. Maak actieposters tegen zwerfvuil.
Of schrijf een verhaal of gedicht voor in de schoolkrant of wijkkrant.

Waren jullie het samen eens? Niet alle mensen hebben dezelfde mening.
Dat mag. Straks gaan we kijken hoe de hele klas erover denkt! Leerlingen bepalen hun eigen
volgorde. Belangrijk te delen op grond van welke afweging ze dat doen.
Opdracht 3. Opdracht B.
Trek lijnen tussen de grondstoffen die omcirkeld zijn en de voorwerpen. Is een schoen gemaakt
van glas, trek dan een lijn tussen glas en de schoen. Let op: een voorwerp kan uit verschillende
soorten grondstoffen bestaan.

Opdracht 4.
Kies 5 grondstoffen uit het lijstje van 8.
Gebruik de antwoordkaart om te noteren of deze grondstof ooit op kan raken.
Grondstof

Hoe kom je eraan?

Kan het op raken?

1. Wol
2. IJzer
3. Hout
4. Plastic
5. Leer
6. Katoen
7. Rubber
8. Glas

Schapen scheren
IJzererts opgraven uit de bodem en ijzer smelten
Door bomen te kappen
Chemisch bewerken van aardolie
Dierenhuiden looien
Plukken van katoenplanten
Sap van rubberboom of van aardolie
Zand, kalk en soda mengen, smelten en vorm geven

> goed zijn voor dieren
> ja, zuinig met de aarde
> ja, door bomenkap
> ja, olie raakt op
> goed zijn voor dieren
> nee
> ja, bomenkap
> ja, uitgeputte basisstof

Opdracht 5.
Je ziet hier een rijtje met grondstoffen. Kies er 4 uit.
Welke 2 belangrijke dingen moet de mens doen om ervoor te zorgen dat deze niet opraken?
IJzer > minder uit de grond halen, oud ijzer ophalen en recyclen, alternatieven voor ijzer zoeken
Wol > genoeg schapenkuddes, voldoende weiden en heide, schapen scheren als vacht dik genoeg is
Hout > duurzame bosbouw, minder papier en karton gebruiken, alternatieven voor papier zoeken
Plastic > geen gratis plastic zakjes in winkels, bio-tas, afwasbare boterhamzakjes, milieuvriendelijke
producties
Glas > dubbel glas gebruiken om warmte binnen te houden, glas recyclen, zorgen dat het glas niet
kapot gaat, zuinig met glas omspringen
Leer > schoenen van canvas, nepleer gebruiken (skai), namaakbont, wol, dierwaardig leven en daarna
pas leer van de huid maken
Katoen > genoeg grond geschikt maken voor katoenplantages, geen uitbuiting van mensen die de katoen verbouwen en plukken, eerlijke prijzen, katoenmerk op kleding die positief is voor het milieu, met
een merk kenbaar maken (C&A doet dat al)
Rubber > vervangen door synthetisch rubber, alternatief zoeken voor autobanden, bomen niet te snel
pellen, genoeg rubberplantages aanleggen, eerlijke prijs voor rubber
Kurk > bomen niet te vroeg pellen, alternatief zoeken voor flessenstoppers,
genoeg kurkbomen planten

Opdracht 6.
Bekijk onderstaand rijtje. Schrijf op uit welke grondstof of materiaal het voorwerp gemaakt is.
Schrijf ook op hoe lang je een voorwerp gebruikt voordat je het weggooit.
Stel dat je 80 jaar wordt: hoeveel van die voorwerpen gebruik je dan in je leven?
Voorwerp

Gemaakt van

Levensduur per stuk

Nodig in 80 jaar

1. Bril

metaal, glas, plastic

4 jaar

20 brillen

2. Trui

katoen, wol, acryl

2 jaar

350

3. T-shirt

katoen, acryl

1 jaar

500

4. Telefoon

plastic, aluminium, zilver,
titanium
3 jaar

25

5. Schrift

papier

wisselend

6. Laptop

plastic, aluminium, zilver,
titanium
5 jaar

meer dan 100 jaar

ongeveer 15

7. Boterhamzakje plastic, papier

5-10 jaar

wisselend

8. Broodtrommel

plastic

5 jaar

5000

9. Drinkflesje

plastic

3 jaar

15

10. Rugzak

canvas, leer, ijzer, plastic

20 jaar

8

Sommige voorwerpen gebruik je maar één keer. Dan gooi je ze weg, bijvoorbeeld een boterhamzakje.
Beter is het om een trommel te gebruiken om je boterhammen voor de lunch in te doen. Die trommel
kun je vaker gebruiken en gaat veel langer mee. We noemen dat duurzaam omgaan met grondstoffen.
Opdracht 6 B.

Bedenk drie manieren om minder grondstoffen te verbruiken.
- Thermostaatkranen op iedere verwarming
- Zonnepanelen op het dak
- 5 minuten douchen, niet langer
- Waterbesparende douchekop
- Geen oplaadstekkers in stopcontact laten zitten
- Alle standby apparatuur uit
- Koelkast niet kouder dan 4 graden
- Lampen uit als je er niet bent
- Huis isoleren
- Oplaadbare batterijen gebruiken
- Was buiten drogen

Opdracht 7.
Antwoorden
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Opdracht 8.
Je ziet hier 2 bergen met afval. Zoek de 10 verschillen.

Opdracht 9.
Elk voorwerp heeft een cijfer.
Tel de cijfers uit iedere container bij elkaar op. Je hebt nu 5 uitkomsten.
Zet uitkomst van container 1 in vakje A > 16
Zet uitkomst van container 2 in vakje B > 18
Zet uitkomst van container 3 in vakje C > 15
Zet uitkomst van container 4 in vakje D > 13
Zet uitkomst van container 5 in vakje E > 12
Maak nu de Sombrero af en vul de getallen zo in dat de uitkomst klopt in alle richtingen.
Let op:
In iedere optelling mag een getal maar één keer voor komen.
Dus 15= 9+3+3 mag niet. Wel: 15=9+2+4
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Opdracht 10.
Opdracht B.
Voorbeelden van chemisch afval.
oude medicijnen
verf (ook waterverdunbaar), lak, beits
benzine, motorolie
lampenolie
petroleum
spaarlamp, tl- en led-lampen
gootsteenontstopper
Opdracht C.
Twee voorbeelden noemen.

