
 

 

 

Opdracht: 

Afval. We hebben het allemaal. Maar we gaan er niet allemaal op dezelfde manier mee 

om. Wat moet je doen om wat milieuvriendelijker te worden? Daar heeft iedereen een 

andere mening over. Wat vind jij? 

Deze opdracht doe je met een groepje. Je gaat samen nadenken en praten over afval en 

het milieu. 

 

Nodig:  

- Praatkaartjes 

- Placemat 

 

Aan de slag: 

- Op de placemat zie je 4 vakken. 

o Helemaal mee eens  

o Beetje mee eens 

o Beetje mee oneens 

o Helemaal mee oneens 

- Om de beurt lees je een stelling op een kaartje voor. De lezer mag als eerste 

vertellen wat hij of zij van deze uitspraak vindt. Daarna mag diegene het kaartje 

een plaats geven op de placemat.  

- Wat vindt de rest van het groepje van deze stelling? Vertel elkaar wat je mening 

is. Is iedereen in het groepje het hier mee eens? Dan blijft het kaartje op deze 

plaats liggen. Is iemand het niet eens met deze keuze? Dan kun je uitleggen 

waarom dit kaartje op een andere plek zou moeten liggen. 

- Daarna is de volgende aan de beurt. 

- Het is belangrijk dat alle kinderen in het groepje meedoen bij deze opdracht. 

 

  

Praatkaartjes - Afval 



               

 

               

 

               

 

               

 

 

 

 

Het is belangrijk dat kinderen 

meedenken over de milieu. 

 

Een snoeppapiertje mag je 

best op straat gooien.  

 

Zwerfafval hoef je niet op te 

ruimen. Dat doet de gemeente 

wel. 

 

 

 

Je kunt best boodschappen doen 

zonder verpakkingsmateriaal. 

 

 

Afval scheiden is belangrijk. 

 

Het strand van Ameland is 

schoon genoeg. 

 

 

Na onze pauzehap hebben we 

weinig afval in de prullenbak 

gegooid. 

 

 

Volwassenen geven altijd het 

goede voorbeeld. 

 



               

 

               

 

               

 

               

  

 

Kleine stukjes afval worden   

door de natuur vanzelf wel 

opgeruimd. 

 

 

Kinderen hoeven niets te leren 

over het milieu. 

 

 

Kinderen gooien meer afval in  

de natuur dan volwassenen. 

 

 

Ons schoolplein is  

schoon genoeg. 

 

Afval van groente en fruit 

hoort in de grijze container. 

 

 

Dieren in de natuur hebben    

last van zwerfafval. 

 

De natuur helpen is niet stoer. 

 

Van afval kun je  

leuke dingen knutselen. 



               

 

               

 

               

 

               

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Eens of Oneens? 

beetje mee eens 

helemaal mee eens 

beetje mee oneens 

helemaal mee oneens 


