
 

 

 

Opdracht: 

Water. We gebruiken het allemaal. Maar we gaan er 

niet allemaal op dezelfde manier mee om. Hoe zou 

je zuiniger met water om kunnen gaan? Daar heeft 

iedereen een andere mening over. Wat vind jij? 

Deze opdracht doe je met een groepje. Je gaat 

samen nadenken en praten over water 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 - Water 



               

 

               

 

               

 

               

 

 

 

 

Op Ameland kun je zout en zoet 

water vinden in de natuur. 

 

Er is genoeg drinkwater voor 

iedereen. 

 

Na één keer dragen moeten 

kleren bij de was. 

 

 

Het water uit de kraan is 

gezond. 

 

Kinderen zijn het minst zuinig 

met water. 

 

Je hoeft niet zuinig te zijn met 

drinkwater. 

 

Ranja is net zo gezond 

als water. 

 

Regenwater kun je prima 

drinken. 

 



               

 

               

 

               

 

               

  

 

Drinkwater is gratis. 

 

Ik zou best wat zuiniger 

kunnen zijn met water. 

 

Na het plassen gebruik ik weinig 

water om door te spoelen. 

 

Het water uit de wc zou je 

kunnen drinken. 

 

 

Lege plastic flesjes 

kun je gelijk weggooien. 

 

Je mag niet zomaar alles door 

de wc spoelen. 

 

 

Bij alle onze huizen komt 

Amelander water uit de kraan. 

 

Het is goed om extra lang te 

douchen. 

 



               

 

 

               

 

               

 

               

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Eens of Oneens? 

beetje mee eens 

helemaal mee eens 

beetje mee oneens 

helemaal mee oneens 


