Werkboekje afval
Wij sorteren en recycleren!

Naam: ……………………………………………………………

Lieve kikkers en lieve vlinders
Hier zijn we weer met een volgende bundel. We blijven hopen dat we elkaar
nog voor de zomervakantie in de klas terug zullen zien. Jullie hebben al flink
gewerkt! Daarvoor verdienen jullie (en de mama’s en de papa’s die jullie
helpen ook) een grote pluim! Deze week mogen jullie aan de slag met afval
sorteren. Veel speel- en werkplezier!

Filmpje Bassie & Adriaan “Opgeruimd staat netjes”:
https://www.youtube.com/watch?v=_wyv2QMQOw0
Maak een wandeling in de buurt met mama of papa en neem een plastic zak
mee. Doe eventueel handschoenen aan. Neem al het afval mee dat je vindt
onderweg. Overmere zal er proper bij liggen na deze afvalactie!
Was je
handen met water en zeep als je thuiskomt!
Kijk naar het filmpje dat juf Celine maakte over afval sorteren:
https://www.youtube.com/watch?v=fyWfCWWE4wo&feature=youtu.be
Heb je ’t gehoord? De namen van de afvalmannetjes rijmen. Hier zijn ze nog
even op een rijtje:
- Marij houdt van batterij
- Bas houdt van glas
- Vladimir houdt van papier
- Esmee houdt van PMD
- Jeroen houdt van groen
- Modest houdt van rest
Je vindt de afvalmannetjes achteraan in het boekje. Kleur je ze in en kleef je ze
op je vuilnisbak of erboven op de muur waar deze staan? Ze helpen je om het
afval te sorteren.

Help mama of papa thuis om het afval te sorteren dat je op straat heb
gevonden zodat het kan gerecycleerd worden. Was nadien nog eens goed je
handen met water en zeep! Help je mama en papa deze week ook met het
afval sorteren van thuis? Lege batterijen mag je mee brengen naar school.
Spaar ze maar tot je nog eens naar school kan/mag komen. Deze mogen in de
groene tonnen die aan de poorten staan. Meneer directeur kan die inwisselen
voor mooi materiaal voor school. Leuk hé!
Meer info over afval en sorteren vind je op deze pagina:
https://kleuteridee.nl/het-huishouden/
Rechtsonder een filmpje over “afval bestaat niet” en “plastic, blik en pak”.
Midden onder een filmpje over “afvalwater” en “waterzuivering”.
Op deze pagina (wel wat naar beneden scrollen) héél wat filmpjes over de
verwerking van glas, papier, groenafval…
https://juf-emmy.yurls.net/nl/page/860041
Bekijk er zeker ook eens het filmpje over “Afvalkunst”. Kan jij ook een
regenboog van afval in elkaar knutselen?
Luister ook eens naar het verhaaltje over “Kim in het land van de kartonnen
dozen”. Het brengt je misschien op ideeën?
https://www.youtube.com/watch?v=uixs1PdnaRc&feature=youtu.be
We maakten ook een filmpje over een luister oefening over de beginletter.
De “A” van Afval, met Alfred de afvalman:
https://www.youtube.com/watch?v=CuPBMRGFZsI&feature=youtu.be
Om het niet te verleren maken we nog eens groepjes. Je kan volgende pagina
eventueel meerdere keren afdrukken. Makkelijk beginnen met 3 bvb, maar dan
moeilijker maken met 5 of 6, misschien wil je wel eens 7 of 8 proberen? Weet
je nog hoe het moet? Om het wat makkelijker te maken kan je telkens je een
ander groepje maakt een ander kleur gebruiken. Tel je ook eens hoeveel
groepjes je kan maken als je klaar bent?

Maak groepjes van ……..
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Teken steeds 1 blikje meer. (Dit is telkens 1 erbij, weet je nog?)
Je mag het cijfer ook schrijven als je kan.

123456789

Teken nu steeds 1 blikje minder. (Dat is 1 weg doen, weet je nog?)
Je mag het cijfer ook schrijven als je kan.

123456789

Knutseltijd! Op het internet vind je tal van ideeën om te knutselen met afval of
kosteloos materiaal. Enkele hiervan:
Een rups van een eierdoos,
een slang rijgen uit kurk,

castagnetten met kroonkurken,

een vlot met kruk (of lege fles of…),
(kan hij ook écht drijven?)

een spaarpot van een lege fles,
auto’s van lege drankkartonnen of…

een bij van een petfles,

een vuurvliegje of libelle van een petfles,

Maak van wc-rollen portjes en van karton schijfjes. Probeer nu met een lege
fles de schijfjes in de poortjes te blazen door op de fles te duwen.

Zoek een leuke kartonnen verpakking bij het papier en karton. Teken op de
achterkant lijnen, knip deze uit (Moeilijker dan in papier knippen hé!) en maak
de puzzel. Je kan het je makkelijk (weinig stukken) of moeilijk (veel stukken)
maken zoals je zelf wil.
Dit filmpje van een zelfgemaakt golf spel kan jullie ook leuke spelideeën geven:
https://www.youtube.com/watch?v=Hik2dv28SwQ&feature=youtu.be

zoek het woord afval en kleur die afvalbak
.

Even opfrissen.

Kan je deze woorden eronder na schrijven?

PAPIER
PMD

GFT
GLAS

RESTAFVAL
Vind je het leuk om woorden na te schrijven? Je eigen naam kan je al. Schrijf
ook eens de naam van mama, papa, broer of zus. Of schrijf eens een brief naar
oma en opa. Zeg aan mama en papa wat je wil schrijven. Ze schrijven het voor
jou op en jij schrijft het over. En dan versturen hé!

In elke PMD zak kunnen 6 drankkartons. Ze zijn nog niet allemaal vol. Kan jij ze
aanvullen? Als het wat moeilijk is, neem er dan vb. blokjes bij.

Auditief geheugen (Pipa Papagaai)
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden
Het glas hoort in de glasbak.
Papier hoort in de papierbak.
Tuinafval hoort in de groene container.
Drankkarton hoort in de blauwe container.
Glas wordt weer hergebruikt.
Het afval wordt opgeruimd.
De straatveger veegt de straat.
Gooi het maar in de afvalbak.
Het vuilnis wordt opgehaald door de vuilniswagen.
Je kunt veel dingen weer gebruiken.
Met een prikstok wordt de rommel opgeruimd.
• Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden
De vuilnisman haalt de container op uit de straat.
Er zit veel afval in de vuilniszak vandaag.
Ik maai het gras en gooi het in de groene container.
Op straat ligt veel rommel en dat is niet netjes.
Ik pak een bezem en veeg alles bij elkaar.
Dan gooi ik het in een afvalbak zodat het veel netter lijkt.
In mijn slaapkamer gooi ik alle rommel in een afvalbak.
Papa ruimt de garage op en veegt alle rommel bij elkaar.
Ik struikel over de rommel die in mijn kamer ligt.
Oude kleren gooi ik in een container voor textiel.
Auditieve analyse
• Dezelfde beginletter horen in een reeks woorden
Of: wat klinkt niet hetzelfde?
glas
rommel
prikken
lappen
afval

geur
blik
pincet
deur
verf

raam
buik
afval
laken
vuil

• Rijmen (Ria Rijm)
Wat rijmt op:
glas

verf

zak

blik

papier

Auditief taalbegrip (Voorwerp dat bij thema past)
• Een zin langer maken
In de groene container zit ……
De vuilnisman……
Het papier……
Ik gooi het blik……
De verf……
Met de prikstokken……
Het glas……
Ik gooi in de pedaalemmer een……
Op straat ligt een………
Een bananenschil hoort …………………
• Tegenstellingen
In de afvalemmer zit niet weinig maar ……………………………………afval
Ik gooi het glas niet op maar …………………………de glasbak
De straat is niet vies maar ……………………………
De fles is niet klein maar ……………………
Het verfblik is niet vol maar …………………………
Er is niet veel maar …………………………… papier
De vuilnisman is niet dik maar ……………………
• Goed of fout?
De vuilnisman gooit vuilnis op straat.
In de grijze container hoort restafval.
Verf zit in papier.
De vuilniswagen rijdt op de stoep.
Restafval hoort in de vuilniszak.
Tuinafval gooi je in de compostbak.
Je gooit papier op straat.
Je gooit een leeg blikje op straat.
De lamp hangt aan het plafond.
Papier gooi je in de prullenbak.
In de groene container gooi je verf.
Papier gooi je in het water.

Fout.
Goed
Fout
Fout
Goed
Goed
Fout
Fout
Goed
Goed
Fout
Fout

Druk het blad met de hokjes af, tel hoeveel oranje je nodig hebt en kleur er
evenveel (laat je helpen door mama of papa, want het zijn er veel). Tel de
blauwe hokjes die je nodig hebt en kleur er evenveel. Dit kan je zeker zelf! Knip
de blokjes uit en maak er een vuilnisman mee zoals op het voorbeeld. Goed
tellen hoor! Hoofd, handen en voeten teken je er zelf bij. Veel puzzelplezier!

Nadat je goed hebt geholpen om het afval te sorteren, mag je deze pagina
afdrukken en het afval op de juiste plaats kleven. Het restafval mag ernaast.

