
Plasticvervuiling in de oceaan - De Oceaan

Antwoorden:
Waterkringloop: Zonneschijn, Wolken, Regen, Verdamping, Condensatie, Neerslag, Verzamelen. 1. 71% 2. 97% 3. 5% 4. 50%

Kun je de cirkel inkleuren om aan te 
geven welk percentage mist in de zin. 
(Voor het antwoord hierop kleur de cirkels 
tot het percentage dat jij denkt)

Kies uit: 

97% 50% 20%

1. De oceaan bedekt                          van de aarde.

2.                       van het water op aarde is in de oceaan.

3. Slechts                      van de oceaan is onderzocht.

4. Meer dan                        van de zuurstof die we inademen wordt gemaakt door kleine  
      plantjes in de oceaan. 

71% 5%

Lees hoofdstuk 2 
in het leerlingen-
boekje voor aan- 
wijzingen.

Hallo. Kun je me helpen 
om te benoemen wat hier 
gebeurt in de 
waterkringloop? Schrijf 
de woorden op de lijntjes 
in de tekening!
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Kampioensuitdaging
Voedselketens in de oceaan & voedselweb

• Fytoplankton
• Zoöplankton
• Sprot (kleine visjes)
• Tonijn (grote vis)
• Mens

• Kwal
• Schildpad
• Walvis
• Krab

Gebruik de ruimte hieronder om een gedicht van 8 regels te schrijven over de 
oceaan. Geef aan hoe belangrijk de oceaan is voor mensen en laat de regels 
rijmen! Gebruik woorden zoals: oceaan, fantastisch, bescherm, leven, plastic, 
redden, speciaal. Vertel je familie en vrienden waarom jij denkt dat de oceaan 
zo belangrijk is en waarom we hem moeten beschermen! 

Kun je een voedselketen in de oceaan bedenken? Zie het voorbeeld en maak je 
eigen voedselketen. Veel verschillende dieren in de oceaan eten hetzelfde. Gebruik 
de woorden hieronder om je eigen voedselweb te maken. 

VOORBEELD

Voedselketen en voedselweb woorden: 

JOUW VOEDSELKETEN 
IN DE OCEAAN 

JOUW VOEDSELWEB IN DE OCEAAN

VIS

ZOOPLANKTON

FYTOPLANKTON
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Plasticvervuiling in de oceaan - Plastic

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

Bijvoorbeeld:
computermuis  
Plastic lepel

hard plastic
buigzaam – flexibel

hard of koud
effen en glad

Nee
ja

Stel je voor dat je in de achttiende eeuw leeft, 
meer dan honderd jaar geleden. Wat denk je 
dat de mensen gebruikten in plaats van de 
plastic spullen die je in je klas ziet?  
Zouden deze dingen dan bestaan hebben?
Schrijf je antwoorden hier op:

Kun je plastic voorwer-
pen in je klas vinden? 
Sorteer de soorten 
plastic en schrijf ze op in 
de tabel tabel. 
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Beloof voor de oceaan te zorgen op 
 www.volvooceanrace.com/pledge

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

Kampioensuitdaging
Stel je voor dat je nieuwslezer van het 
jeugdjournaal bent en dat je in de klas 
verslag moet doen van de GOEDE en 
SLECHTE eigenschappen van plastic. Schrijf 
hieronder een aantal eigenschappen als 
geheugensteuntje voor je verslag. Als je het 
even niet weet, lees dan terug in hoofdstuk 2!

Ik zie ...

Goed Slecht

Ik vraag me af...

Ik denk...
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Plasticvervuiling in de oceaan

Plastic zak

Sigarettenpeuk

Mono-filament vislijn

Wegwerpluier

Plastic flessendoppen

Piepschuim bekers

Plastic flesje

1-5

10-20

50
 
100

150-200

450

600

Jaren

Kampioensuitdaging:
Organiseer een afvalzoektocht en zoek zwerfafval op een plek vlakbij, dat kan het schoolplein zijn, een 
speelplaats, strand of straat. Verzamel het afval en kruis dit steeds als je een nieuw stuk afval hebt 
gevonden aan in de tabel hieronder. Praat er in tweetallen over waar jullie denken dat het afval vandaan 
komt. Gooi het afval in de vuilnisbak of recyclebak als het kan.

Kun je het vuilnis linken aan de tijd die er nodig is om het af 
te breken in de oceaan? Teken een lijn van het afval naar de 
tijdlijn. 

Welk soort afval vond je het meest?  

Als jij het afval niet had opgeruimd, waar 
denk je dat het terecht had kunnen komen?  

Wat was het vreemdste dat je hebt gevonden? 

VOORWERP HOEVEEL WAAR KOMT HET 
VANDAAN?

Plastic fles

Sigarettenpeuk

Blikje

Voedselverpakking

Plastic rietje
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Schrijf de naam van elk voorwerp in de juiste kolom

Aanwijzingen: 1. bierblikjes, wijnflessen, plastic flesjes, 
plastic zakken, kampvuur, rietjes, sigarettenpeuken, 

plastic flessendoppen – eentje met een heremietkreeft 
erin!, schelpen, zeewier, krab, drijfhout, zand, stenen. 
Vraag 1. Mensen hebben een feestje gehad en niet 

opgeruimd. Vraag 2. Plastic deksels, Vraag 3. 1-5 jaar! 
Vraag 4. Alles opruimen nadat ze er geweest zijn. 

Vragenuurtje! Schrijf de antwoorden in de ruimte ernaast.

1. Hoe komt het denk je dat de stranden er nu zo uitzien? 

2. Welk voorwerp dat op het strand is achtergelaten doet er het langst over om af te breken? 

3. Hoe lang duurt het voordat een sigarettenpeuk die op het strand is achtergelaten wordt afgebroken? 

4. Wat kunnen de mensen doen om het strand beter achter te laten?

NATUURLIJK DOOR DE 
MENS GEMAAKT

O jee! Dit strand is een puinhoop! Kun je 
mij en mijn vrienden helpen door te 
benoemen wat natuurlijke voorwerpen zijn 
en welke dingen de mens heeft gemaakt? 
Schrijf het voorwerp op in de tabel zodat 
wij weten wat de mens heeft gemaakt en 
dat niet kunnen verwarren met voedsel!
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