GROEP 4

NAAM:

Welk zwerfafval zie jij? Los de puzzel
op. Schrijf de juiste woorden in de
hokjes. Welk woord lees je onder
de pijl?

Kies uit elke kolom één woord dat er niet bij hoort.
Zet er een cirkel omheen.

AFVALZAK
VUILNISBAK
PRULLENMAND
HANDTAS

POTLOOD
EIERDOOS
TEKENPAPIER
KRANT

CHIPSZAK
SHAMPOOFLES
DRINKPAKJE
WIJNFLES

SCHILLEN
PIEPSCHUIM
EIERSCHAAL
KAMERPLANT

Na hoeveel tijd is het zwerfafval door de natuur opgeruimd?
Volg de lijnen. Geef de rondjes die bij elkaar horen dezelfde kleur.

MINIMAAL 50 JAAR

ONEINDIG

ONEINDIG
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2 WEKEN

WIST JE DAT ...
... de voetbalshirts van het Nederlands
elftal zijn gemaakt van oude petﬂessen?

Veel afval kunnen we opnieuw gebruiken. We maken er weer nieuwe dingen van.
Wat wordt er gemaakt van het afval? Trek een lijn van het afval naar het nieuwe product.
Zet de goede letter in het vakje voor het afval.

AFVAL

NIEUW

BLIKJE
BADSCHUIMFLES
GLAZEN FLES
KARTON VAN MELKPAK
AARDAPPELSCHILLEN

PLASTIC TUINSTOEL U
POTJE JAM P
STUKJE VAN EEN TREIN S
COMPOST (OM PLANTEN GOED TE LATEN GROEIEN) R
PAPIEREN ZAKDOEKJE E

Heb je de puzzel opgelost? Lees dan het woord onder de pijl om te kijken of het klopt.

A.

Ken jij de afvaldraak?
Lees het gedicht maar eens.

DRAAKJE NELIS
Draakje NeLiS houdt van afval.
Hij heeft altijd reuzentrek
in een roestig blikje of een tas.
Vind je dat niet gek?
Draakje NeLiS speurt de grond af
zoekend naar een lekkere snack.
Een stukje kauwgom of een peukje
stopt hij -hup- in zijn grote bek.

B.

Hoe ziet draakje NeLiS eruit? Maak een mooie
tekening van de afvaldraak.

TIP VOOR THUIS: KLEURIGE PENNENBAK
Eet jij wel eens bonen uit een glazen potje?
Vraag of jij de lege pot mag hergebruiken. Maak
er een vrolijke pennenbak van. Spoel het potje uit.
Smeer de buitenkant goed in met lijm. Beplak het
met restjes gekleurde draden. Handig én gezellig
voor op jouw bureau!

Draakje NeLiS kijkt in parken,
op het strand, ja op iedere plek.
Voor een ballontouwtje in een boom
strekt hij zijn schubbige nek.
Draakje NeLiS reist altijd verder.
Woont niet op een vaste stek.
Zo heeft ons afvaldraakje
aan vers eten nooit gebrek.
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