
Stap 1: Lees les 3 p. 83 en 84

Stap 2: Los onderstaande vragen op m.b.v. je bronnenboek!

1. Waar komt afval vandaan?

Kruis aan : welke verpakking kan gebruikt worden om dit product te verpakken?

2. Professor Lansink schreef de trappen voor afvalverwerking uit.

    Ken jij ze? Vul ze aan! ( van beste naar slechtste oplossing)

    Kies uit: hergebruiken - storten - voorkomen - recycleren - verbranden 
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Focusthema 7: Kringlopen in de natuur en elders
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3. Wat is de beste oplossing?

4. Waarom is dat de beste oplossing?

5. De ladder van Lansink

Vul aan met het juiste werkwoord! 

Kiest een vorm van: voorkomen - hergebruiken - recycleren - storten

                                    verbranden
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6. Waar of niet waar?

    Markeer het juiste antwoord!

7. In de tabel onderaan p. 84 in je bronnenboek kun je aflezen hoeveel  

    kilogram afval er per inwoner per jaar word geproduceerd.

    Noteer het juiste soort afval bij de passende kleur van de grafiek!
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8. Nog een aantal vraagjes bij de tabel in je bronnenboek op p. 84.

    Duid het juiste antwoord aan!

9. Op verpakkingen vind je allerlei pictogrammen. 

Schrijf bij elk pictogram over welk soort afval het gaat.

Kies uit : blik of metaal - wegwerpglas - fles met statiegeld*

*Statiegeld  kan je zien als een vorm van borg, je 'leent' de flesjes.

Je betaalt een klein extra bedrag bovenop de prijs van een flesje bier 

en als je het lege flesje terugbrengt naar de winkel, krijg je de waarborg 

terugbetaald.Na teruggave wordt het flesje uitgespoeld en weer gevuld,

klaar om opnieuw te verkopen.
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Meer weten over afval?

Bekijk gerust onderstaande filmpjes eens!

https://schooltv.nl/video/afval-scheiden-van-schillenboer-tot-milieustraat/#q=afval

https://schooltv.nl/video/de-buitendienst-de-story-of-my-afval/#q=afval

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-huishoudelijk-afval/#q=afval

https://schooltv.nl/video/afval-scheiden-van-schillenboer-tot-milieustraat/#q=afval
https://schooltv.nl/video/de-buitendienst-de-story-of-my-afval/#q=afval
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-huishoudelijk-afval/#q=afval
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5. De ladder van Lansink

Vul aan met het juiste werkwoord! 

Kiest een vorm van: voorkomen - hergebruiken - recycleren - storten

                                    verbranden

6. Waar of niet waar?

    Markeer het juiste antwoord!



8. Nog een aantal vraagjes bij de tabel in je bronnenboek op p. 84.

    Duid het juiste antwoord aan!


