
VOORBEELD

ROESTIG
EEN BLIKJE
IN HET GRAS
WAAROM LIGT HET DAAR?
ZWERFAFVAL

Zwerfafval is rondslingerend afval dat 
mensen weggooien of achterlaten op 
straat of in de natuur. Herken jij het 
zwerfafval hiernaast? 

A.  Dode dieren en dode planten worden in de natuur netjes opgeruimd door bacteriën en 
 schimmels. Een mooi evenwicht: afval wordt zo weer grondstof. Als mensen afval in de 
 natuur gooien, dan wordt deze balans verstoord. Zwerfafval is lastig of soms zelfs 
 helemaal niet af te breken door de natuur.

 Hoe noemen we de tijd die de natuur nodig heeft om zwerfafval te verteren? 

B.  Hoeveel tijd denk jij dat het kost om dit afval te verteren in de natuur? Omcirkel het juiste antwoord.

Een elfje is een gedicht dat bestaat uit elf woorden.
Een zwerfafval-elfje is een elfje dat over zwerfafval gaat!
Kun jij een zwerfafval-elfje schrijven? De stappen hieronder 
helpen je.

1. Begin je elfje met één woord: een kleur of een eigenschap 
    van het zwerfafval dat je gekozen hebt.

2. In de tweede regel vertel je in twee woorden over welk 
    zwerfafval het gedicht gaat.

3. In de derde regel, bestaande uit drie woorden, schrijf je 
    waar het afval ligt.

4. De vierde regel telt vier woorden. Je geeft hier extra 
    informatie over het zwerfafval of je stelt er een vraag over.

5. Het laatste woord van het elfje is altijd 'zwerfafval'.
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GROEP 6 NAAM:

APPELKLOKHUIS:  2 WEKEN    - 1 JAAR   -      3 JAAR
BLIKJE:    6 MAANDEN    - 10-20 JAAR  -      MINIMAAL 50 JAAR
PEUK:    1 JAAR     - 2-12 JAAR  -      ONEINDIG
PETFLES:   5-10 JAAR    - 20-25 JAAR  -      ONEINDIG
KAUWGOM:   10 JAAR    - MINIMAAL 20 JAAR -      MINIMAAL 50 JAAR



Iedereen zorgt per jaar voor wel 500 kilogram                            . Het kost veel moeite en                           
om die grote afvalberg netjes op te ruimen. Hoe kunnen we thuis beter letten op ons afval? 

Drie tips:

1. Verpakkingen
Voorkom                                      verpakkingen. Koop bijvoorbeeld                                       groente op de markt.

2. Voedselverspilling
Een groot deel van ons afval bestaat uit etensresten. Koop                            voedsel tegelijk
en maak                            op.

3. Afvalscheiding
Hoe                             je afval scheidt, hoe                            afval gerecycled kan worden.

Vul de ontbrekende woorden op de goede plek in.

Los de kruiswoordpuzzel op.

1. Piepschuim hoort bij het     
 .....afval.

3. In oceanen en rivieren drijft veel 
 plastic dat vaak op straat of in de 
      natuur is gegooid. Wat is de bijnaam 
 voor al dit plastic? plastic .....

5. In Singapore is het verboden om dit 
 op straat te kauwen.

9. Recyclen: van ..... glas maak je
 nieuw glas

10. In deze maand valt de Landelijke 
 Opschoondag.

11. De 't' in 'gft-afval' staat voor .....

12. De afbraaktijd van dit materiaal is 
 minimaal vijftig jaar.

14. Naast kauwgom zie je dit zwerfafval 
 het meest op straat liggen.
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2. Mensen die het belangrijk 
 vinden om hun omgeving 
 schoon te houden, kunnen 
 Supporter van ..... worden.

4. Een petfles is gemaakt van .....

6. De afvalbakken van NederlandSchoon hebben twee 
 kleuren: blauw en .....

7. De 'm' in 'pmd-afval' staat voor .....

8. De afbraaktijd van een bananenschil is ongeveer één .....

13. Hergebruiken: je gebruikt iets ouds nog een .....

TIP VOOR THUIS: RECYCLE-RECEPT
Gooi oude boterhammen niet weg. Je kunt ze recyclen door er 
heerlijke wentelteefjes van te maken. Maak een mengsel van melk, 
kaneel, ei en (vanille)suiker. Doop het brood erin en bak de sneetjes 
in een koekenpan. Smullen maar!

KLIEKJES - ONVERPAKTE - MEER - MINDER - GELD - AFVAL - BETER - ONNODIGE

HORIZONTAAL

VERTICAAL
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