Lesblad

VAN AFVAL BEN JE NIET ZOMAAR AF
Je werkt aan dit lesblad in groepjes van twee.

Proef:

We gaan eerst een proefje doen.
Je hebt nodig:
1. Petflesje
2. Water
3. Klein stukje wc-papier (5 x 5 cm)
4. Klein stukje tekenpapier (5 x 5 cm)
•
•
•
•

Doe het petflesje half vol met water.
Doe het stukje wc-papier erin.
Doe de dop op de fles.
Schud ongeveer één minuut flink met het flesje.

VRAGEN
1. Wat is er met het wc-papiertje gebeurd?

Gooi het flesje leeg.
Doe hetzelfde met het stukje tekenpapier.

2. Wat is er met het tekenpapier gebeurd?

Het wc-papiertje was na één minuut uit elkaar gevallen. Het was bijna verdwenen. Het tekenpapiertje had je uren moeten schudden om weg te krijgen. Zo is het ook met afval. Er is afval dat in een paar dagen is verdwenen, ander afval blijft bijna eeuwig liggen.
In Watt ‘n Zooi-magazine staat op verschillende bladzijden hoe lang het duurt voordat een stuk afval verdwenen is.

3. Welk afval is het snelste weer verdwenen?

4. Waarin gooien we dit afval weg?
			

5. Wat gebeurt er dan met dat afval?

6. Welk afval blijft het langste liggen?

7. Waar gooien we dit afval in weg?

8. Wat gebeurt er daarna mee?

We zijn niet zomaar van ons afval af. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk afval te voorkómen.

9. Er staan steeds twee dingen naast elkaar. Omcirkel het product dat het minste afval oplevert.

Veel afval is nog prima te hergebruiken. Door het te verkopen bijvoorbeeld.

10. Tweedehands spullen verkopen heeft veel voordelen. Vertel wat het voordeel is voor:
de verkoper:
de koper:
het milieu:
de afvalenergiecentrale:

11. Bekijk deze smoezen.
1. Ik wacht echt niet met weggooien van die fles tot ik een prullenbak tegenkom. Niemand die er wat van zegt.
2. Ik ga geen lege tas mee naar de stad nemen. Dat vind ik niet stoer.
3. Ik doe mijn kauwgum niet in een papiertje. Ik wil geen sul zijn.
4. Zo’n blikje vergaat vanzelf in de natuur. Dus kan ik het net zo goed in de bosjes gooien.
5. Ik ga mijn printpapier echt niet aan twee kanten gebruiken. Dat is niet goed voor de printer.

a] Met welke ben je het eens? Waarom?

b] Met welke ben je het niet eens? Probeer de bedenker van de smoes te overtuigen van je gelijk.

