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Plasticvervuiling in de oceaan - De Oceaan
Kun je deze vragen beantwoorden over hoe belangrijk de oceaan is?
(Voor de antwoorden met de percentages, kleur de cirkels tot het percentage dat jij denkt)
Hallo. Weet jij nog hoe belangrijk
de oceaan is in de waterkringloop?
Kun jij alle elementen benoemen
en wat er gebeurt? Markeer de
gebieden met een rode x waar jij
denkt dat er afval in de oceaan
terechtkomt.

100%

50%

1. Hoe noemt zeebiologe Sylvia Earle de oceaan?

2. Welke drie dingen komen uit de oceaan die wij mensen nodig hebben om te
overleven?

,

+

3. Hoeveel van het water op aarde zit in de oceaan?

4. Hoeveel zuurstof krijgen wij uit de oceaan?

5. Wie of wat maakt de zuurstof?

6. Hoeveel van de oceaan is onderzocht?

7. Wat voor sensor hebben drie van de Volvo Ocean raceboten om de kleine plastic
deeltjes in de verafgelegen gebieden van de oceaan te meten?

Antwoorden 1. Blauw hart, 2. Lucht, Water, Voedsel, 3. 97%, 4. >50% 5. fytoplankton 6. Maar
5%, 7. Microplastic sensor

Aanwijzingen: oceaan, zonneschijn, wolken, regen, rivieren, verdamping, condensatie,
neerslag
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Plasticvervuiling in de oceaan - De Oceaan
Voedselketens in de oceaan en voedselweb
Kun je een voedselketen en voedselweb in de oceaan tekenen? Zie het voorbeeld
hieronder en de woorden waaruit je kunt kiezen. Schrijf de namen van de dieren in
de kaders en teken lijntjes om elk dier in het kader te verbinden – alleen de dieren
die andere dieren eten!
VOORBEELD
VIS
ZOOPLANKTON
FYTOPLANKTON

JOUW VOEDSELKETEN
IN DE OCEAAN

JOUW VOEDSELWEB IN DE OCEAAN

Bedenk ze zelf of maak een keuze uit:
• Fytoplankton
• Microplastic
• Zoöplankton
• Sprot (kleine visjes)
• Tonijn (grote vis)
• Mens

• Kwal
• Schildpad
• Walvis
• Krab
• Garnaal

Welk woord in de
lijst hoort niet in de
oceaan?

Kampioensuitdaging
Vertel je familie en vrienden waarom jij denkt dat de oceaan zo belangrijk is!
Schrijf een gedicht over de oceaan en waarom wij hem moeten beschermen.
Gebruik de ruimte hierbeneden om je gedicht in tien zinnen op te schrijven.
Laat de zinnen rijmen! Je kunt woorden gebruiken als: oceaan, fantastisch,
redden, plastic, waterkringloop, lucht, voedsel! Als je vast zit, kijk dan naar
hoofdstuk 2 in het leerlingenboekje voor meer ideeën over hoe geweldig de
oceaan is!
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Plasticvervuiling in de oceaan - Plastic
Kun je zes plastic voorwerpen in je klas
vinden? Maak een tabel in het kader
hiernaast. Zet elk stuk plastic in een kolom
onder deze vier verschillende kopjes:
1. VOORWERP
2. SOORT PLASTIC
3. HOE HET AANVOELT
4. WEGWERP (ja/nee)

Had je verwacht zo veel plastic te vinden?
Was er meer of minder plastic dan je verwachtte in
je klas?
Denk je dat je zonder plastic kunt leven?
Stel je voor dat je honderd jaar geleden leefde, in
de achttiende eeuw. Wat zouden mensen
gebruiken in plaats van de plastic voorwerpen?
Schrijf je ideeën hieronder:

Kan het plastic in jouw klas vervangen worden
door iets anders?

NB: Soort plastic betekent hard of zacht, flexibel enz. Wegwerp betekent dat het maar een keer gebruikt wordt en dan weggegooid.
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Plasticvervuiling in de oceaan - Plastic
Kijk – Denk –
Vraag je af

Ik zie...

Kampioensuitdaging

Bekijk het plaatje en beschrijf wat je
ziet, wat je erover denkt, en wat je je
afvraagt bij de foto.

Stel je voor dat je een milieuschrijver bent!
Schrijf een nieuwsbericht (niet meer dan
150 woorden) met een pakkende
krantenkop over de toestand van de oceaan
bij de gyres. Schrijf ook de informatie erbij
die je hebt geleerd over de vogels die je
hebt gezien (zoals hierboven in de foto) op
een tocht naar de Stille Oceaan in je boot
Wijsheid de Zwerver.

Ik denk...

Ik vraag me af...

Foto: Heidi Acampora

Beantwoord de vragen hieronder aan de hand van wat je hebt geleerd
over gyres in de oceaan.
Wat kun je in een oceaan gyre vinden?
Hoeveel plastic is er in vergelijking met plankton?
Wat breekt plastic af of zorgt dat het vergaat?
Denk je dat we duurzaam bezig zijn als we de oceaan nu zo bekijken?

Ga zo door!

Laten we mensen
vertellen waarom we
voor de oceaan
moeten zorgen

Antwoorden: 1. plastic, stromingen brengen het daar naar toe 2. 6:1 zes keer plastic tegen 1 keer plankton 3. zon, water, slijtage 4. Nee, het is niet duurzaam omdat dieren ervan doodgaan en het plastic nu in onze voedselketen zit.
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Plasticvervuiling in de oceaan
AFVAL
Plastic fles
Sigarettenpeuk

HOEVEEL

WAAR KOMT HET
VANDAAN?

KAMPIOENSUITDAGING

Organiseer een afvalzoektocht en zoek zwerfafval op een
plek vlakbij. Dat kan het schoolplein zijn, een speelplaats, op
het strand of in de straat. Verzamel afval en kruis het afval dat
je hebt gevonden aan in de tabel. Praat er in groepjes over
waar jullie denken dat het afval vandaan komt. Gooi het afval
in de prullenbak of indien mogelijk in de recyclebak.

Blikje
Voedselverpakking
Plastic rietje

BEDANKT VOOR HET HELPEN VAN
WIJSHEID EN HAAR VRIENDEN!

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 vond?

FANTASTISCH GEDAAN
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Plasticvervuiling in de oceaan
Wat ben ik? Benoem het afval en schrijf de naam erin

m

o
ver

o
jaar

0
r 45
e
e
do
ds
p
an
1. Ik verga er stee gen o
n
d
i
t!
te
n
d
toile
vera graag mij
y
k
I
b
en
ba
ig
2.
k zu ’s drag ijk een
I
.
3
enl
aby
4. B it is eig D
R
5. D WOO
T
AN

1. Het duurt 4
50 jaar voord
at ik
ben vergaan
2. Ik kan allerl
ei verschillend
e
vormen hebb
en
3. Ik kan allerl
ei kleuren heb
ben
4. Ik bevat dri
nken
5. Je kunt ond
erweg uit mij
drinken!
ANTWOORD

O jee! Weer een rotzooi op het
strand! Kun je mij en mijn vrienden
helpen om aan de hand van
onderstaande kaartjes het zwerfafval te benoemen? Trek een lijn van
elk stuk afval naar het kaartje,
zodat we weten wat het is!

Kun je het afval aan de hand van de
kaartjes benoemen? Als je weet
wat het is, trek dan een lijn naar
het plaatje van het afval!
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Vraag: Welk soort afval duurt het langst om
af te breken als het niet wordt opgeruimd?

ANTWOORDEN: Wegwerpluier 450 jaar, Plastic fles 450 jaar, mono-filament vislijn 600 jaar, Blikje 200 jaar, Sigarettenpeuk 1-5 jaar,
Vraag: plastic flessendop
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