Naam:

DE WILDE STAD IN DE KLAS
LES 7 - WERKBLAD 1

Groep:

Beestenbende
SLODDERVOSSEN
Bekijk het clipje: Sloddervossen

a) Wat heb je in je schooltas om te eten of te drinken?


✔

Haal het uit je tas en zet het op je tafeltje.

●

b) Wat voor afval hou je straks over als het op is?
Kruis aan wat je zelf hebt:		

Hoeveel stuks afval met de hele klas?

● plastic
			
● papier/karton
			
● drinkpakje
			
● klokhuis of schillen (GFT)

● blik
					
● iets anders: 		

● geen afval
						Totaal :			

Rekensom:
Hoeveel kinderen in de klas hebben een drinkbeker of drinkfles bij zich?
Tel het aantal:
drinkbekers/flessen
Eén drinkbeker of fles bespaart 5 drinkpakjes per schoolweek.
leerlingen x 5 drinkpakjes
=

drinkpakjes per week

Er zijn 40 schoolweken per jaar.
Hoeveel drinkpakjes afval bespaart de klas per schooljaar?

=

drinkpakjes per week x 40 weken
minder drinkpakjes per schooljaar
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1. GRABBELTON
Bekijk het clipje: Grabbelton

a) De dieren in het clipje kunnen het afval goed gebruiken. Wat voor afval
nemen ze mee, en wat doen ze ermee?
			
			
soort afval			

gebruikt dit als

b) Welke spullen kunnen tweedehands worden gebruikt, wat kan op een
andere manier worden hergebruikt en wat kan worden gerecycled tot iets
nieuws?



✔
●

Tweedehands
Hergebruik
Recyclen
Kleding		
●		
●		
●
Mobiele telefoon		
●		
●		
●
Glazen wijnfles		
●		
●		
●
Meubels		
●		
●		
●
Krant		
●		
●		
●
Boek		
		
		
●
●
●
Plastic colafles		
		
		
●
●
●
Statiegeldfles		
●		
●		
●
afdanken = w
 egdoen omdat je het niet meer nodig hebt
tweedehands = afgedankte spullen die door iemand anders worden gebruikt
hergebruik = afgedankte spullen worden op een andere manier gebruikt
grondstof = materialen waar iets van kan worden gemaakt
recyclen = afval wordt verwerkt tot grondstof waar iets nieuws van wordt gemaakt
PMD-bak = afvalbak voor plastic, metaal en drinkpakken
GFT-bak = afvalbak voor groente, fruit en tuinafval
restafval = onbruikbaar of niet gescheiden afval, dat niet gerecycled kan worden
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c) Als we afval scheiden kan er grondstof van worden gemaakt voor
iets nieuws, dat noemen we recyclen.
Bijvoorbeeld: Plastic verpakking kan in de PMD bak. Van plastic afval wordt
nieuw plastic gemaakt. Van het nieuwe plastic worden weer emmers, plastic
flessen, bloembakken, speelgoed en zelfs fleecetruien gemaakt.
- Zet een pijl van het afval naar de juiste afvalbak. En zet een pijl van de afvalbak naar wat er bijvoorbeeld van kan worden gemaakt.
Afval				
Waar gaat het in? 		
								

Wat kan ervan
worden gemaakt?

glas

oud
papier

plastic
PMD

GFT

d) Onbruikbaar afval dat niet gerecycled kan worden heet restafval.
Alles wat je als restafval in een vuilniszak stopt wordt verbrand in een verbrandingsoven en gaat verloren.
Bedenk iets wat niet hergebruikt of gerecycled kan worden:

Bespreek in een groepje of dit ECHT onbruikbaar is.
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2. LASTPAKKEN
Bekijk het clipje: Lastpakken

Dieren gaan hun eigen gang, meestal merk je haast niet dat ze er zijn.
Eén schattig klein muisje in huis is toch leuk?
Het wordt pas lastig als het er heel veel zijn. Je schrikt van de muizen, ze eten de
broodzak leeg en ze poepen en plassen overal.

a) Stel dat een muizenvrouwtje in één jaar 7 nestjes met 5 jongen krijgt.
Hoeveel jongen zijn dat?
nestjes x

jongen =

jongen in één jaar

b) Moeder muis leeft 2 jaar. Hoeveel jongen krijgt ze dan in haar leven?
jaar x

jongen =

jongen in haar leven

c) De jongen krijgen na 2 maanden ook weer jongen. En die
krijgen na 2 maanden ook weer jongen. Hoeveel jonge
muizen denk je dat er zo in totaal in 1 jaar worden geboren?
Ik denk ongeveer

jonge muizen in 1 jaar

d) Als je met 1 vader en 1
moeder muis begint heb je al
heel snel heel veel muizen.

Maand

Hieronder kun je zien hoeveel
muizen dat zouden zijn in één jaar
als ook de jonge vrouwtjes elke 2
maanden 5 jongen krijgen en er
geen muizen zouden doodgaan.

Vader +
moeder
Januari
Februari
Maart
April
Mei

Hoeveel muizen zijn er aan het
einde van het jaar, in december,
als er geen muizen dood zouden
gaan? Vul de tabel in.
Aan het eind van het jaar zouden
er
muizen zijn als er
geen muizen dood zouden gaan.

Aantal jongen Hoeveel
erbij deze
muizen zijn er
maand
in totaal?
2
5
0
5
15
5

Juni

30

Juli

40

Augustus

45

September

75

Oktober

150

November

110

December

255

7
7
12
27
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Meer dan de helft van de muizen worden opgegeten door bijvoorbeeld katten of
roofvogels of gaan op een andere manier dood. De muizen die doodgaan krijgen
geen jongen. Als in het sommetje ruim de helft van de muizen doodgaat zou je uitkomen op ongeveer 25 muizen in december.
Je kunt gemakkelijk op een diervriendelijke manier muizen uit je huis verjagen:
- muizen gaan op de vlucht als er een kat in huis is.
- haal de oorzaak weg: zorg dat er geen eten te vinden is, ook geen kruimels,
doe etenswaren in afsluitbare blikken of glazen potten.

e) Van welk dier heb jij weleens last? Waarom?

Kun je een diervriendelijke oplossing bedenken voor dat probleem?

3. STERREN VAN DE STAD
Bekijk het clipje: Sterren van de stad

a) Noem 5 dieren in de stad waar mensen soms last van hebben.
Noem bij elk van deze dieren iets wat juist leuk of knap is aan dit dier.
		Dier						Leuk of knap

1)
2)
3)
4)
5)
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b) Sommige mensen vinden duiven lastig, andere mensen vinden duiven
juist gezellig.
Stelling = Duiven zijn prachtige vogels, het is fijn dat ze in de stad wonen.
Debatteren:
- Schrijf met je groepje argumenten vóór en tegen de stelling op.
- Twee leerlingen uit een verschillend groepje debatteren met elkaar voor de klas
over de stelling, de één is voor en de ander is tegen de stelling. Beide leerlingen
proberen de klas te overtuigen van hun gelijk.
- Na het debat wordt geteld wie in de klas het eens en wie het oneens zijn met de
stelling. Wat kiest de meerderheid?

c) Schrijf op of je het zelf wel of niet met de stelling eens bent en waarom.

d) Bedenk een actie om het imago van de duif te verbeteren.
Maak iets wat je aan anderen kunt laten zien of horen.
Maak bijvoorbeeld een poster of schrijf een lied. Zorg dat je anderen overtuigt!

stelling = bewering waar je het mee eens of oneens kunt zijn
debatteren = verdedigen of aanvallen van een stelling om anderen te overtuigen
argument = een feit waarmee je kunt bewijzen dat een stelling wel of niet waar is
imago = beeld dat mensen van iets of iemand hebben
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Beestenbende
... NU NAAR BUITEN!
Bekijk het clipje: Beestenbende

Veel materialen kunnen 2e hands nog eens
worden gebruikt, worden hergebruikt in een
andere vorm, of worden gerecycled tot
grondstof voor nieuwe producten. Je gaat
nu zelf afval verzamelen, afval scheiden en hergebruiken.

FILOSOFISCHE VRAAG
Bekijk het clipje. Wat is overlast? Wanneer is iets een
probleem?
Schrijf hier op wat jij denkt!

Kristine Marie Cummins

1. A
 fval verzamelen: Ga naar buiten en kijk op en rond het
schoolplein of er afval rondslingert. Verzamel met de klas
zoveel mogelijk afval in een grote zak of doos. Je gaat er
nog iets leuks mee doen.
2. A
 fvalbak versieren: Maak afvalbakken mooi of grappig
zodat afval scheiden leuk wordt. De leerkracht zegt welke
afvalbak je mag versieren. Kijk of je daar materialen voor
kunt gebruiken die tussen het verzamelde
afval zitten. Maak duidelijk welk soort afval
er in de bak mag.
3. Kunstwerk: Maak met de hele klas een
kunstwerk met materialen uit het gevonden afval. Gooi na afloop het afval dat je
niet kunt gebruiken in de goede afvalbak.

Tot de volgende les!
Volgende maand gaan
we weer op avontuur
met Abatutu in de wilde
stad.
Bekijk alvast een clipje
van de volgende les:
Moeder Natuur, over
voortplanting in de stad



