Antwoordkaart Denkopdrachten.

voor de leerling

groep 5 - 8

Letter:

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

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

Hoe kom je eraan?

Kan het op raken?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Wol
IJzer
Hout
Plastic
Leer
Katoen
Rubber
Glas

nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

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 4 niet opraken?
Noteer dat in de vakken hieronder.

IJzer

Hout

Plastic

Aardewerk Leer Katoen Rubber Kurk Kalk

grondstof:

1

2 dingen die we moeten doen om ervoor te zorgen dat de grondstof niet opraakt:
-

grondstof:

2

2 dingen die we moeten doen om ervoor te zorgen dat de grondstof niet opraakt:
-

grondstof:

3

2 dingen die we moeten doen om ervoor te zorgen dat de grondstof niet opraakt:
-

grondstof:

4

2 dingen die we moeten doen om ervoor te zorgen dat de grondstof niet opraakt:
-

Glas

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

1. Bril

metaal, glas, plastic

Levensduur
per stuk
4 jaar

Nodig in 80 jaar
20 brillen

2. Trui
3. T-shirt
4. Telefoon
5. Schrift
6. Laptop
7. Boterhamzakje
8. Broodtrommel
9. Drinkflesje
10. Rugzak

Sommige voorwerpen gebruik je maar één keer. Dan gooi je ze weg, bijvoorbeeld een botermenzakje.
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.
1.

2.

3.

Opdracht 7.
Antwoorden

1

2

3

4

5

6

Zet voor het woord de letters in de juiste volgorde

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

7

8

9

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
Zet uitkomst van container 2 in vakje B
Zet uitkomst van container 3 in vakje C
Zet uitkomst van container 4 in vakje D
Zet uitkomst van container 5 in vakje E
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

A

9

8

3

5

B

C
D

E

Opdracht 10.
Opdracht A.
Welke verschillende afvalbakken zijn er bij jou op school?

Opdracht B.
Voorbeelden van chemisch afval.

Opdracht C.
1. voorwerp:
1. wat komt er voor in de plaats:
1. hoe duurzaam:

2. voorwerp:
3. wat komt er voor in de plaats:
4. hoe duurzaam:

