Beste ouders,
Nu iedereen door het coronavirus zoveel mogelijk thuis blijft, hebben we goed de tijd voor een
voorjaarsschoonmaak! Daarbij komt vaak veel afval tevoorschijn, maar is dit eigenlijk wel
afval? Of kan het misschien hergebruikt of gerecycled worden?
Ieder huishouden in Amsterdam heeft afval en de gemeente Amsterdam zorgt dat dit zo goed
mogelijk wordt verwerkt, zelfs tijdens deze coronasituatie. We delen via een aantal lessen
graag tips om samen met uw kind aan de slag te gaan met het thema (zwerf)afval en
circulariteit:


Tips voor binnen: het afval-scheidenspel, en maak je eigen afvalkunst!

We wensen jullie veel plezier en leerzame ervaringen!
Team Schooltuinen en Natuureducatie in samenwerking met het ANMEC team Educatie
(zwerf)afval en circulaire scholen gemeente Amsterdam.

- Afval binnen -

Afval-scheidenspel
Afval scheiden kan soms lastig zijn, want wat
hoort nou waar? In dit educatieve spel ga je
spelenderwijs aan de slag met het scheiden van
afval en leer je wat in welke bak hoort.
Leerdoelen



Locatie
Online
Nodig
https://www.aandeslagme
tafval.nl/vertelplaat/

Ik leer welke soorten afval er bestaan.
Ik leer afval in de juiste bak te gooien.

Doen
1.
2.
3.
4.

Open de link:
https://www.aandeslagmetafval.nl/vertelplaat/
Klik op play.
De uitleg start en de verschillende soorten afval
komen tevoorschijn.
Sleep het afval in de verschillende bakken en
ontdek of je het goed of fout weggooit.

Extra informatie voor thuis
Op de site: https://www.aandeslagmetafval.nl/kids/ staan nog meer leuke en leerzame
video's, spelletjes en kleurplaten en tips om aan de slag te gaan met het thema afval!

- Afval binnen -

Afvalkunst

Locatie
Thuis

Leerdoelen
Nodig



Ik leer wat in welke afvalbak hoort.
Ik leer om van afval iets creatiefs te maken.



Materialen zoals plastic zakken,
kurken, doppen, blikjes, oud
papier, folders, flesjes, knopen,
ijsstokjes, touw of ander 'schoon'
afval



Lijm



Schaar



Eventueel papier en potloden

.

l

Doen
Je gaat van afval kunst maken!
1.
2.
3.
4.

Open deze link en kies een van de opdrachten
Verzamel alle benodigde materialen
Bespreek in welke afvalbak de verschillende materialen
horen
Open de link en kies wat je wilt knutselen

Extra informatie voor thuis
https://schooltv.nl/video/knutselen-met-afval-met-flip-de-beer/#q=afval

