Het Milieu & ik! ‘Zuinig met afval’

Veel afval kun je nog gebruiken
Mensen hebben veel afval. Zoals plastic, oud papier, lege flessen en kapotte spullen.
Er drijft veel afval in de zee. Daardoor gaan vissen en vogels dood. Dieren gaan soms ook dood
doordat we afval in het park achter laten.
Het is beter voor de aarde als we afval opnieuw gebruiken. Bijvoorbeeld door oude spullen weer
heel te maken. Of van plastic, papier of oud glas nieuwe spullen te maken. Dat noemen we
recyclen! Een recyclebedrijf maakt nieuwe spullen van afval en verkoopt het weer aan de winkels.
Dat is goed voor de aarde!

Doe-opdracht
Verzamel alle lege glazen potjes en flessen in
jouw huis en breng ze naar de glasbak.
Stop ze allemaal in het juiste vakje.

Ben jij het eens of oneens met de volgende uitspraken? Zet een cirkel om jouw antwoord.
Bas: “Mijn oude sportkleding gooi ik in de prullenbak. Ik doe er toch niks mee.” Eens/oneens
Martijn: “Ik heb mijn skateboard bij de kringloopwinkel gehaald. En mijn oude tennisracket
daar ingeleverd. Eens/oneens
Karen: “Als ik naar de supermarkt ga koop ik daar meestal een plastic tasje. “Eens/oneens
Sasha: “Ik doe niet mee aan recycling. Dat ene plastic flesje meer of minder maakt ook niks uit!
Eens/oneens

Gooi je afval in de juiste bak
Afval dat gescheiden wordt, kan worden
hergebruikt. Waar zou jij het afval heen
brengen? Trek een lijn van het afvalproduct
naar de juiste locatie, zak of bak.
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afval scheiden

Bekijk een filmpje!
Zoek op YouTube het filmpje ‘Afval bestaat niet’.
Bekijk het filmpje met iemand anders en beantwoord daarna de volgende vragen.
1 Wat vinden jullie van het filmpje?
2 Wat hebben jullie geleerd?
3 Wat kunnen jullie zelf doen om afval te verminderen?
4 Wat kunnen jullie zelf doen om afval opnieuw te gebruiken?

Breng het oud papier naar de
papiercontainer!

Wist je dat jouw oude kleding
mensen in arme landen kan
redden? En dat ook kapot textiel,
zoals oude handdoeken,
theedoeken, t-shirts, broeken en
dekens, wordt gerecycled?
Daar maken ze bijvoorbeeld
poetslappen en matrasvullingen
van.

Gooi papier niet in de prullenbak, maar in de papierbak
Breng je oude kapotte apparaten naar een inzamelpunt
Breng glazen potjes en kapotte glazen naar de glasbak
Gooi je oude batterijen in de batterijendoos
Stop groente- fruit- en tuinafval in de GFT-bak
Gooi plastic niet in de prullenbak, maar in de glascontainer

