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Docente
Zwerfafval op straat en in de natuur. Het staat in de top vijf van grote
ergernissen. Daar bovenop komt dat het slecht is voor het milieu. Twee
goede redenen dus om in de klas aandacht te besteden aan dit onderwerp.
En dat kan op een leuke manier. Met de Zwerfafval Battle. Die bestaat uit
een game, een quiz en een opruimactie. De verschillende onderdelen kun je
ook onafhankelijk van elkaar doen. Aan de slag!

Doelgroep
Leerlingen in groep 5 t/m 8.

de onderdelen

de game
Tijdens de game gaan leerlingen in hun eentje de strijd aan tegen zwerfafval. Dit doen ze op een tablet, smartphone,
laptop of pc. Ze krijgen de opdracht om in drie werelden – een park, stad en speeltuin – zoveel mogelijk zwerfafval
op te ruimen. Iedere wereld bestaat uit vijf levels. De beloning: een bronzen, zilveren of gouden medaille. De
leerlingen hoeven de game niet in een keer uit te spelen. Leuk dus om in te zetten als ze klaar zijn met hun werk of
als er even tijd over is. Hoeveel tijd de (volledige) game in beslag neemt, hangt af van de behendigheid van de speler.

de quiz
Voor de quiz verdeel je de groep in twee teams: team blauw en team groen. Ieder team kiest een teamcaptain. Die
geeft uiteindelijk de antwoorden door. Op het einde is de teamcaptain ook degene die het beslissende antwoord
moet geven bij de erop-of-eronder-vraag. Dit is de vraag die gesteld wordt als beide teams gelijk gescoord hebben.
De totale quiz duurt zo’n 30 minuten.

een opschoonactie
Helemaal gemotiveerd door de game en de quiz? Organiseer dan een opschoonactie. Meld je groep/school eerst
aan als Supporter van Schoon. Je kunt dan (gratis) opschoonmaterialen bestellen die goed van pas zullen komen
bij (aandacht voor) je actie. Op deze pagina vind je ideeën voor een geslaagde opschoonactie. Afhankelijk van je
ambities, ben je ongeveer een ochtend of middag bezig met een opschoonactie.

benodigdheden


	De game
De game is online te spelen op pc of laptop, maar ook geschikt gemaakt voor een smartphone of iPad/
tablet. Download daarvoor de app in de App Store of via Google Play. De game werkt op de mobiele Operating
Systemen (OS) Android (4.4+) en iOS (8+) tablets, met WebGL ondersteuning.
De quiz
De quiz is geschikt voor (en het leukst op) het digibord. Maar hij werkt natuurlijk ook op de laptop. Hij is
geoptimaliseerd voor alle moderne browsers, waaronder Google Chrome, IE11+, Safari & Firefox.
Een opschoonactie
Een plan van aanpak
Opschoonmaterialen (via Supporter van Schoon bijvoorbeeld.)
Een beetje tijd, bijvoorbeeld een ochtend of middag.

tips
Geef de game als huiswerk mee! Bespreek vervolgens later in de week het onderwerp zwerfafval. Voor kinderen die
nog niet kunnen lezen is er de Afvalgame.
De smaak te pakken? Op www.aandeslagmetafval.nl vind je voor zowel onderbouw als bovenbouw afvallessen en
interactieve opdrachten.
Geef je les op een brede school of integraal kindcentrum? Vestig de aandacht op de Zwerfafval Battle bij je
collega’s van de BSO.
Wil je een zwerfafvalactiviteit doen waarin muziek zit? Denk dan na over de Zwerfafvalfanfare!

