
Plasticvervuiling in de oceaan - De Oceaan

Antwoorden: sigarettenpeuken, blikjes, plastic flesje, band, vislijn, oude tandenborstel, snoeppapiertje, rietje

Wat is het grote verschil tussen de tekeningen? Kun je de dingen die anders zijn in tekening 2 een naam geven? 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Hallo. Kun je het verschil 
zien tussen plaatje 1 en 
plaatje 2? 
Bekijk hem nog beter! Zet 
met een potlood een cirkel 
om alles dat verschilt.
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 1. Wat is door de mens 
gemaakt en wat zien de 
zeedieren vaak aan voor 
voedsel?  
Zet een cirkel om het juiste 
antwoord  
A, B of C  

A. Bananen 
B. Plastic  
C. Zeewier

2. Als de vissen plastic uit de 
oceaan eten, wie eet daarna 
de vissen en dus ook het 
plastic op? 

Kampioens- 
uitdaging

Antwoorden: 1 - B - Plastic  2 - Mensen

1. Teken in het vak de dingen 
in de oceaan die jij het 
mooist vindt en kleur ze in. 

2. Laat je tekening aan je 
familie zien en vertel ze 
minstens drie coole dingen 
over hoe belangrijk de 
oceaan is voor ons. 

Het gaat 
goed!

Laten we samen 
plasticvervuiling 

de wereld uit 
helpen! 
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Plasticvervuiling in de oceaan - Plastic

Kijk – Denk – 
Vraag je af  
Bekijk het plaatje en schrijf in de 
kaders wat je ziet, wat je erover denkt 
en wat je je afvraagt bij de foto. 

Ik denk...

Ik vraag me af...

Ik zie...

O jee! Wat denk je 
dat er is gebeurd met 
mijn arme vriend? 
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Kampioensuitdaging:
Bekijk en benoem het plastic in de klas. Zet het hieronder in de tabel en beschrijf het.
Wegwerp betekent dat het maar een keer gebruikt wordt en daarna weggegooid.

Stel dat je honderd jaar geleden leefde! Kun 
je bedenken wat je gebruikt zou hebben in 
plaats van de plastic voorwerpen? Schrijf je 
ideeën hieronder op.

Wat is het? Soort plastic? Hoe voelt het 
aan?

Hoe vaak wordt 
het gebruikt?

Bijvoorbeeld: 
computermuis
plastic lepel

hard plastic
buigzaam – flexibel

hard en koud
effen en glad

elke dag
eenmalig
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Kampioensuitdaging:
Organiseer een afval zoektocht en zoek naar afval niet te ver van 
huis, bijvoorbeeld op het schoolplein, in de speeltuin, op het strand 
of in de straat. Werk samen met een vriend of vriendin en verzamel 
afval. Kruis in het kader aan welke verschillende soorten afval jullie 
hebben gevonden. Steeds als je nieuw afval hebt gevonden, zet je 
een kruisje zodat je ze aan het einde kunt tellen! Bedenk met je 
teammaatje waar jullie denken dat het afval vandaan komt en schrijf 
dat in het kader. Gooi het afval in de prullenbak of in de juiste 
recyclingbak. Laat het resultaat zien aan je meester of juf.

Welk soort afval vond je het meest?  

Als jullie het afval niet hadden opgeruimd 
waar denk je dat het dan terecht zou kunnen 
komen? 

VOORWERP HOEVEEL WAAR KOMT HET 
VANDAAN

Plastic fles

Sigarettenpeuk

Blikje

Voedselverpakking

Plastic rietje
Bedankt voor het 
schoonhouden van 
de oceaan!
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ANTWOORDEN: Plastic zakken 10-20 jaar, sigarettenpeuk 1 – 5 jaar, mono-filament vislijn 600 jaar, wegwerpluier 150-200 jaar, plastic flessendop 45 jaar, piepschuim beker 50 jaar, zacht plastic flesje 10 jaar

Plastic zak

Sigarettenpeuk

Mono-filament vislijn

Wegwerpluier

Plastic flessendop

Piepschuim bekers

Plastic flesje

1-5

10-20

50
 
100

150-200

450

600

O jee! Het strand is een rotzooi! Kun 
je het soort afval linken aan de tijd 
die het duurt om het in de oceaan te 
laten afbreken? Trek een lijn van het 
afval naar de tijdlijn. Kleur het afval 
in de plaatjes, zodat het ons helpt het 
onderscheid te maken als we voedsel 
zoeken.  

HOE LANG TOT HET IS VERDWENEN?
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