INSTRUCTIE LESPAKKET
PLASTIC SOEP

Wat krijg je van ons?
• Een korte film met rapper Olaf Vos over plastic soep (3,5 minuut)
• Achtergrondinformatie over plastic soep in de lesbrief (20 minuten)
• Een PowerPointpresentatie over plastic soep met uitleg voor de leerkracht (15 minuten)
• Knutselopdracht met afvalplastic (2 uur)
Je kan deze les zelf geven met de aangeboden lesstof, maar we bieden ook aan dat wij deze les voor je
verzorgen. Tenminste, als corona het toelaat. Neem dan contact op met educatie@hunzeenaas.nl of bel
met ons algemene nummer 0598 69 38 00 en vraag naar educatie. We vinden het ook leuk als je ons mailt
dat je gebruik maakt van de les.
Hoe gebruik je de les?
Alle onderdelen staan op de meegeleverde USB-stick. Je kan alle componenten los gebruiken maar ook
met elkaar. De film is goed los te zien, zo kan je die bijvoorbeeld tonen tijdens een pauze moment. In de
lesbrief geven we je informatie over plastic soep. Deze informatie is ook goed op te nemen bij een andere
les die over natuur gaat of over milieu, maar ook bij duurzaamheid past de informatie. De PowerPointpresentatie duurt niet zo lang en is een mooie opwarmer voor de knutselopdracht. De knutselopdracht
kan ook apart gegeven worden. Uiteraard kan je bij voldoende tijd alle componenten gebruiken. Dan heb
je een mooi afgerond geheel.
Voorbeelden om minder plastic te gebruiken
Gebruik deze voorbeelden om met de kinderen op ideeën te komen.
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Neem een boodschappentas mee, koop geen plastic tasjes meer
Koop geen plastic speelgoed
Drink water uit een hervulbare waterfles
Gebruik geen plastic wattenstaafjes
Gebruik houten knijpers en klerenhangers
Gebruik een houten kam
Koop groente en fruit los, en niet voorgesneden in een plastic zak
Raap elke dag buiten een stuk plastic op en gooi dat in een prullenbak
Laat nooit een ballon op
Ruim je gebruikte waterballonnen op
Houten tandenborstel
En ga je een keertje varen? Neem dan een schepnetje mee zodat je plastic uit het water kan halen.

Bedenk, alle kleine beetjes helpen!
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