
INTRO

Een ideaal prentenboek om een (klas)gesprek aan te knopen over en activiteiten te organiseren 
rond het klimaat. 
Het klimaat is voor kinderen helaas géén ver-van-hun-bed-show. 
Met activiteiten uit de verschillende ontwikkelingsdomeinen willen we kinderen op een speelse 
en experimentele manier ervaringen laten opdoen zodat ze meer inzicht krijgen in de 
milieuproblematiek.  
We hopen kinderen intrinsiek te motiveren om een respectvolle en bewuste attitude t.o.v. het 
milieu aan te nemen. 

Want, zoals Greta zegt:

“Je bent nooit te klein  
om een verschil te maken!”

TIP: Probeer in dit thema kinderen niet angstig te maken. Laat hen inzien dat ze 
mee het verschil kunnen maken zonder wakker te moeten liggen van de 
milieuproblematiek. Elk verschil is eentje dat telt!

LESMAP 

Greta en de reuzen
Auteur: Els Van Esbroeck ©
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ONTWIKKELINGSDOELEN 

OD WO 1.2 De kleuters tonen een explorerende en experimenterende aanpak om meer te 
weten te komen over de natuur.

OD WO 1.13 De kleuters tonen een houding van zorg en respect voor de natuur.

OD NED 2.10 De kleuters kunnen zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en 
vanuit eigen beleving/verbeelding hierop inspelen.
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Overzicht lesmap

KRINGACTIVITEIT  
LEES- EN INLEEFMOMENT

Knoop een gesprek aan in de klas over klimaat en 
de impact van de mens op het klimaat.

P. 4

ACTIVITEIT 1  

THEMA KLIMAAT VERKENNEN

Leer kinderen aan de hand van een creatief proces 

kritisch nadenken over het milieu en de problematiek 

die hiermee gepaard gaat.

P. 6

ACTIVITEIT 2  
MOEDER AARDE 

Leer kinderen dat de aarde voor een 
groot deel uit water bestaat.

P. 8

ACTIVITEIT 3  

VISSEN IN DE OCEAAN  

Maak een eigen koraalrif met vrolijke 

vissen. /  
Laat kinderen het belang van zorgzaam 

om te gaan met (Moeder) Aarde ervaren. 

Ze zien het belang van goed sorteren in 

zodat er geen afval in de natuur belandt 

waardoor ons leefmilieu in gevaar komt.

P. 11

ACTIVITEIT 4   

EXPERIMENTEREN MET IJS(KAPPEN)

Het smelten van de ijskappen vormt grote problemen, 

maar is voor kinderen niet evident om te vatten. Laat 

daarom kinderen zelf experimenteren met ijs.

P. 16



ACTIVITEIT 6  
DRIJVEN EN ZINKEN 

Laat kinderen ontdekken wat drijft en wat zinkt. 
Probeer ze bewust te maken van het feit dat niet al 
het afval zichtbaar is. Onder de grond, onder water... 
is er helaas ook veel afval dat we niet kunnen zien 
maar er wel is.

P. 21

ACTIVITEIT 7  
SLOGANS EN PAMFLETTEN 
Laat de kinderen ervaren dat ze boodschappen kunnen schrijven zonder letters. Ze kunnen hun stem, hoe klein ook, laten horen in de maatschappij.

P. 24

ACTIVITEIT 5  
AFVAL SORTEREN 

Laat kinderen zich bewust worden van het feit dat er verschillende afvalfracties bestaan en dat die, wanneer ze op de juiste manier gesorteerd worden, een nieuw leven kunnen krijgen.

P. 19

OUDSTE KLEUTERS THEMAPAKKET 2022-2023
© UITGEVERIJ VAN IN

3



KRINGACTIVITEIT

Lees- en inleefmoment  

Doel:  Knoop een gesprek aan in de klas over klimaat en de impact van 
de mens op het klimaat.

OD WO 1.3 De kleuters kunnen met hulp van een volwassene, eenvoudige bronnen hanteren 
om meer te weten te komen over de natuur.

OD WO3.5 De kleuters kunnen bij anderen gevoelens van bang, blij, boos en verdrietig herkennen 
en kunnen meeleven in dit gevoel.

OD WO 1.13 De kleuters tonen een houding van zorg en respect voor de natuur

OD NED 2.10 De kleuters kunnen zich inleven in duidelijk herkenbare rollen en situaties en vanuit 
eigen beleving/verbeelding hierop inspelen.

BENODIGDHEDEN 

 - boek Greta en de reuzen 

VOOR HET LEZEN

Bekijk de cover van het boek aandachtig met de kinderen.
Lees samen de titel. Volgende vragen kunnen als leidraad dienen om een gesprek aan te knopen.

 - Wat zie je?
 - Zie je dieren? Welke dieren zie je? 
 - Hoe kijken de dieren? Hoe zouden ze zich voelen? Waaraan zie je dat?
 - Wat heeft het meisje vast?
 - Wat zou er op het bord staan? (Verklank samen de letters en kleef ze weer aan elkaar tot een woord. 

Misschien herkennen kinderen een letter van hun naam en kom je samen tot het woord.)
 - Hoe zou ze zich voelen? Hoe zie je dat? Wat maakt dat je dit denkt?
 - Ik zie nog een kind. Wat heeft het kind vast? Wat zou er op zijn bord staan? Hoe zou het kind zich voelen?

Verklank de titel van het boek: Greta en de reuzen.  
Stel opnieuw enkele vragen:

 - Wie zou Greta zijn? 
 - Zie jij reuzen?

Laat tijdens dit proces de antwoorden van de kinderen komen. Stel zo veel mogelijk open vragen en vermijd 
waarom-vragen. Ga samen op ontdekking en laat alle antwoorden nog open. Pas na het lezen kun je samen 
de indrukken van de kinderen bundelen.
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TIJDENS HET LEZEN

Bekijk elke prent aandachtig en sta even stil bij wat er 
allemaal te zien is

 - Wat doen de reuzen?  
(Ze kappen het bos. Ze werken, werken en werken.)

 - Waarom doen ze dit? 
 - Wat gebeurt er ondertussen met het bos?
 - Hoe voelen de dieren zich hierbij?  

(Ze zijn bang. Ze durven geen actie ondernemen.)
 - Hoe voelt Greta zich? 
 - Wat doet ze? 
 - Wat is haar idee?
 - Hoe reageren de reuzen hierop?
 - Lukt het Greta alleen? 
 - Wat gebeurt er? Luisteren de reuzen nu wel?
 - Wat maakt dat de reuzen nu wel luisteren?
 - Wat proberen ze anders te doen? 

NA HET LEZEN

Herneem de vragen die je stelde bij de cover. Zoek samen antwoorden.

TIP: Lees het boek eerst volledig voor. Blader nadien 
terug en stel dan pas vragen bij de prenten.
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ACTIVITEIT 1

Thema klimaat verkennen 

Doel:  Leer kinderen aan de hand van een creatief proces kritisch nadenken 
over het milieu en de problematiek die hiermee gepaard gaat.

OD NED 2.6 De kleuters kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud 
bedoeling, mening in concrete situaties.

OD NED 5.2  De kleuters beseffen dat boodschappen visueel kunnen worden bewaard en daarna 
opnieuw opgeroepen.

OD NED 3.2 De kleuters kunnen door symbolen voorgestelde boodschappen in verband met 
concrete activteiten begrijpen.

OD WO 1.3 De kleuters kunnen met hulp van een volwassene, eenvoudige bronnen hanteren om 
meer te weten te komen over de natuur.

Maak een mindmap of brainstorm met de kinderen. Maak dit proces visueel.  
Dat doe je door zelf te tekenen of kinderen te laten tekenen. Tijdens dit proces maak je ook gebruik van letters/
woorden. Verklank deze altijd terwijl je ze noteert.
Indien je kinderen deze werkvorm niet gewoon zijn, kun je ook vertrekken vanuit het kijken in boeken.  
Breng boeken mee en laat kinderen in de eerste fase indrukken opdoen en kijken in de boeken.  
Verwerk ze daarna in een gesprek, mindmap of brainstorm.

Enkele richtvragen kunnen zijn: wie, waar, wat, wanneer.
En meer specifiek: 

 - Hoe zouden we meer energie kunnen besparen? 
 - Wat kunnen we zelf doen om ervoor te zorgen dat er minder afval op onze school is?
 - Wat bedoelen ze met: “Moeder Aarde?”
 - Wat bedoelen ze met: “De longen van onze planeet?”
 - Zag jij al afval waar het niet thuishoorde? Waar? Wat deed je dan?
 - Ken jij de verschillende soorten afval? Welke zijn er? En waar horen ze thuis? Hoeveel soorten vuilnisbakken 

heb je thuis? En op school?
 - Wat is afval? 
 - Wat doe je met afval? 
 - Zag je wel eens afval op straat? 
 - Ben je wel eens in een containerpark geweest?

De mindmap/brainstorm kan de basis vormen voor activiteiten die de kinderen zelf voorstellen. Geef ze een 
plekje in de klas zodat je er altijd terug naar kunt grijpen of ze ook kunt aanvullen.
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ACTIVITEIT 2

Moeder Aarde 

Doel:  Leer kinderen dat de aarde voor een groot deel uit water bestaat. 

OD NED 2.5 De kleuters kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, grootte of een 
specifieke eigenschap.

OD NED 2.6 De kleuters kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, 
inhoud,bedoeling, mening in concrete situaties.

BENODIGDHEDEN

 - bronnenblad 1
 - bronnenblad 2 

Start met een kringgesprek. 
Gebruik de prent (bronnenblad 1) van de aarde vanuit de hemel. Duid dat de aarde voor het grootste deel  
bedekt is met water (71 %). 

Richtvragen: 

 - Wat denk je dat dit is?
 - Welke kleuren zie je? (blauw, groen, bruin, wit)
 - Wat zouden de blauwe, groene, bruine, witte gebieden zijn?
 - Van welke kleur zien we meer/minder?
 - Wat zou je kunnen vinden in het groene/bruine/blauwe/witte deel? Welke planten en dieren zouden er zijn?
 - Wist je dat sommige mensen “Moeder Aarde” zeggen?
 - Moeder Aarde is een ander woord voor natuur. Weet jij wat ze met ‘natuur’ bedoelen?

Toon de prent van koraalriffen (bronnenblad 2).

 - Wat zie je?
 - Waar zou deze foto genomen zijn? 
 - In het blauwe deel of in het groene deel?
 - Wat maakt dat je dit denkt? 
 - Welke dieren zie je?
 - Welke kleuren zie je?
 - Vind je het een mooie foto? 

TIP: Bij activiteit 3 vind je een prent van een schildpad die plastic in zijn leefomgeving tegenkomt. 
Je kunt deze foto ook tonen en daarna volgende vraag stellen: Zou de foto even mooi zijn als 
er afval zou ronddrijven?
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BRONNENBLAD 1
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BRONNENBLAD 2
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ACTIVITEIT 3

Vissen in de oceaan

BENODIGDHEDEN

 - wc-rol of andere koker
 - restjes gekleurd papier (Werken met zijdepapier geeft een mooi effect. Kleuren zullen mooi in elkaar lopen. 

Maar ook de handen van de kinderen kunnen per ongeluk een kleurtje krijgen.)  
 - lijm
 - wiebeloogjes
 - schaar
 - visdraad om op te hangen (optioneel)
 - werkkaart 1 
 - bronnenblad 3
 - bronnenblad 4 (optioneel)

Maak met wc-rolletjes vissen en creëer een eigen koraalrif in de klas. Voor deze activiteit is een werkkaart met 
stappenplan (werkkaart 1) voorzien. Hang de vissen voor het raam, in je zithoek. Het zijn allemaal vrolijke 
vissen want er is geen afval waar ze tussen moeten zwemmen.
Deze activiteit zouden de kinderen mits weinig sturing zelf moeten kunnen uitvoeren. Kies voor materiaal dat 
aanwezig is in de klas. Ga jij graag aan de slag met lege plastic flessen of ander materiaal? Dat kan zeker maar 
vraagt meer begeleiding. 

Vat daarna een kringgesprek aan. 

Toon een prent van een schildpad met een plastiek zakje (bronnenblad 3).

 - Wat zie je?
 - Wat zou er gebeurd zijn?
 - Welk dier is het?
 - Hoe zou het dier zich voelen?
 - Hoe zou het plastic daar terechtgekomen zijn?

Doel:  Maak een eigen koraalrif met vrolijke vissen.

OD WO 2.6 De kleuters kunnen een eenvoudig technisch systeem maken, al dan niet aan de hand 
van een stappenplan.

OD LO 1.29 De kleuters kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties voldoende 
nauwkeurig gedoseerd en ontspannen uitvoeren.

Doel:  Laat kinderen het belang van zorgzaam om te gaan met (Moeder) Aarde 
ervaren. Ze zien het belang van goed sorteren in zodat er geen afval in 
de natuur belandt waardoor ons leefmilieu in gevaar komt.
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TIP: Dit moment kan zeer waardevol en zinvol zijn om later activiteiten uit te filteren 
die betrekking hebben op de door hen aangebrachte voorbeelden. Vind je het te 
moeilijk om de kinderen zelf ideetjes te laten bedenken? Ga dan aan de slag met 
prenten. Een prent van een afvalberg, afval in de zee, sluikstort (bronnenblad 4).

Kinderen kunnen na dit klasgesprek enorm onder de indruk zijn van de foto’s. Maak tijd om te 
ventileren en om kinderen te laten verwerken.
Na dit gesprek kun je met de kinderen aan de slag gaan en op zoek gaan naar manieren om 
goed voor de aarde te zorgen. 
Neem twee vellen papier. Teken op een blad een lachend gezicht 😀 en op het andere blad een 
droevig gezicht 😭 . Ga met de kinderen op zoek en teken uit (of laat ze zelf tekenen). 
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WERKKAART 1
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BRONNENBLAD 3
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BRONNENBLAD 4
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BENODIGDHEDEN

 - zand/watertafel 
 - vormen 
 - voedingskleurstof / verf (optioneel)
 - speelgoeddiertjes 
 - visnetjes (optioneel)
 - bronnenblad 5

VOORBEREIDING

STAP 1: Vul verschillende vormen met water en vries in. Gebruik hiervoor verschillende potjes, 
ijsblokhouders, etc.

STAP 2: Maak een ijslandschap in je watertafel. Voorzie speelgoeddiertjes waar de kinderen mee kunnen 
spelen. 

WERKWIJZE 

STAP 3: Laat de kinderen spelen. Ze zullen al spelenderwijs ontdekken dat het ijs stilletjes smelt. 

Maak tijd om mee te spelen en geef impulsen:

 - Wat voel je? 
 - Welke dieren zijn er?
 - Wat spelen de dieren?
 - Vinden ze het leuk om samen te spelen?
 - Hebben ze veel plaats?
 - Zwemmen ze graag?

Doel:  Het smelten van de ijskappen vormt grote problemen, maar is 
voor kinderen niet evident om te vatten. Laat daarom kinderen zelf 
experimenteren met ijs.

OD WO 2.9 De kleuters tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten 
te komen over techniek.

OD WO 3.7 De kleuters kunnen een gevoeligheid tonen voor de behoefte van anderen.

OD NED 2.3 De kleuters kunnen spreken over gevoelens als blijheid, angst, verdriet en verwondering.

ACTIVITEIT 4

Experimenteren met 
ijs(kappen)

TIP: Om het nog echter te maken kun je indien gewenst je water kleuren met voedingskleurstof of 
(water)verf.
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TIP: Het zullen kleine bijdragen zijn maar de kinderen zullen vast en zeker komen tot ideetjes. 
Bijvoorbeeld: lichten doven, verwarming een graadje lager zetten en een trui extra dragen, 
brooddoos meenemen i.p.v. aluminiumfolie, een drinkfles i.p.v. een plastic flesje.
Het is aan jou als leerkracht om in te schatten of je hier met de kinderen extra op wilt ingaan. Het 
is belangrijk om te weten dat het produceren en recycleren van voorwerpen energie kost. Maak 
dit visueel met concrete voorbeelden zodat ze hier vat op krijgen en bewust mee leren omgaan. 

 - Zeven plastic flesjes of één drinkfles die je elke dag vult. 
 - Elke dag met de fiets naar school of met de auto. 
 - Een grote verpakking koekjes kopen of elk koekje apart verpakt.

Ga zelf op onderzoek met de kinderen.
Ook hier kun je een mindmap maken die je ophangt en verder aanvult. Foto’s kunnen hierbij 
ondersteuning geven. Bijvoorbeeld de foto van de afvalberg kan een aanknopingspunt zijn om 
een gesprek over energie/recycleren te voeren met de kinderen.

VERDER AAN DE SLAG 

Wat met het gesmolten ijs? Dat gebruiken we opnieuw!

Voorzie kleine afvalfracties en leg deze in het gesmolten water. Kinderen gaan met visnetjes aan de 
slag om het afval uit het water te vissen. Neem verschillende formaten. Zo kun je ook microplastics ter 
sprake brengen.

Naargelang de voormiddag verloopt zullen de kinderen zelf ervaren dat het ijs smelt. De dieren hebben geen 
plek meer om te rusten. Hun huis smelt weg.

Neem de tijd in de kring om de ervaringen van de kinderen te bundelen.

 - Wie speelde er met de dieren?
 - Hoe voelde het?  (koud)
 - Kunnen ze nu nog spelen?
 - Wat gebeurde er met het ijs?
 - Is het nu nog hard?
 - Hoe voelt het ijs nu? (warmer)
 - Hoe komt het dat het ijs gesmolten is? (Omdat het warm is in de klas, omdat onze handen warm zijn.)

Toon eventueel de prent van de ijsbeer die op een ijsschots staat. (bronnenblad 5)

 - Wat gebeurt er hier?
 - Hoe zou de ijsbeer zich voelen?
 - Hoe voel jij je als je dit ziet?
 - Wat kunnen wij doen om de natuur te helpen?
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BRONNENBLAD 5
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BENODIGDHEDEN:

 - vier vuilnisbakjes (papier/karton, PMD, restafval, groen) (indien mogelijk van de klas zodat de kinderen de 
juiste sorteerhouding leren)

 - vier speelgoedvrachtwagens
 - afval: te verzamelen op de speelplaats, rond de school, in de klas 

VOORBEREIDING

Bekijk al het afval. Stel enkele richtvragen: 

 - Welke soorten afval zijn er? Bekijk het afval dat de kinderen verzameld hebben op de speelplaats/in de 
buurt …

 - Wat zie je? Wat merk je? Sorteer het afval naar gelang de uiterlijke kenmerken: groot/klein, dik/dun, kleur, 
vorm… Maak telkens een verzameling van wat samen kan horen.

 - Van welk afval is er meer? Minder? Het meest? 
 - Van welk materiaal is het gemaakt? Laat kinderen voelen aan de verschillende materialen.
 - Welke vuilnisbakken hebben we in de klas? En op de speelplaats?
 - Wat hoort in welke vuilnisbak? Kunnen we het afval dat we gevonden hebben ook sorteren in de juiste 

vuilnisbak? Wat zou dan waar horen? 
 - Wat is sorteren? Ken je een ander woord hiervoor?
 - Wat is recycleren? 

WERKWIJZE 

Ga aan de slag. Sorteer het afval in de vrachtwagen. 
Bespreek elk stuk afval. 

 - Wat is dit?
 - Hoe voelt het? 
 - Wat zat er in de verpakking?
 - Van welk materiaal is de verpakking gemaakt?

Doel:  Laat kinderen zich bewust worden van het feit dat er verschillende 
afvalfracties bestaan en dat die, wanneer ze op de juiste manier 
gesorteerd worden, een nieuw leven kunnen krijgen.

OD WIS 2.2 De kleuters kunnen dingen kwalitatief vergelijken en samenbrengen op basis van 1 of 
twee gemeenschappelijke kenmerken.

OD WO 3.9 De kleuters kennen en begrijpen dat omgansvormen, leefregels en afspraken die van 
belang zijn voor het samenleven in groep.        

OD WO 2.1 De kleuters kunnen van technische systemen die ze zelf vaak gebruiken, aangeven of 
ze gemaakt zijn van metaal, steen, hout, glas, papier, textiel of kunststof.

OD NED 2.6 De kleuters kunnen antwoorden op gerichte vragen in verband met betekenis, inhoud, 
bedoeling, mening in concrete situaties.

ACTIVITEIT 5

Afval sorteren  
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De kinderen rijden de vrachtwagens naar de juiste vuilnisbak.
Opgeruimd staat netjes!

TIP: Gooi het afval ook meteen in de juiste vuilnisbak met de kinderen. Op deze manier 
leren de kinderen het groter geheel (waar afval thuishoort).

VERDER AAN DE SLAG 

Volgende sorteeractiviteit kan als verwerking in de turnles aan bod komen. 
Voorzie vier matjes, één in elke hoek van de turnzaal. Op elk matje komt het vuilnisbakje 
van de klas. Verspreid het afval over de turnzaal. Op elk matje neemt 1 kind plaats.  
Hij/zij is de sorteermeester en kijkt of het afval dat de kinderen brengen wel thuishoort 
in zijn/haar vuilnisbakje. Het overbrengen van het afval kan op verschillende manieren: 
in een vrachtwagen, met een schopje, pincet, grijper van de mooimakers, emmertje … 
Ze oefenen verschillende fijne motorische vaardigheden. Lukt het om al het afval te 
sorteren in de juiste vuilnisbak?

Bekijk in de klas welke vuilnisbakken er zijn. Welke afvalfracties sorteer je in de klas?
Maak met de kinderen pictogrammen voor de vuilnisbakken.  
Misschien kun je voor de vuilnisbakken een naam verzinnen? Jeroen groen, Chantal 
restafval, Gaston Karton, André PMD?  

Of ga je op school aan de slag om de vuilnisbakken te pimpen? Met kleeffolie maak je 
de gekste vuilnisbakken en fleur je ineens de speelplaats op.

Breng een bezoek aan het containerpark of neem een kijkje wanneer de vuilniswagen 
de vuilnisbakken op school komt legen. 
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ACTIVITEIT 6

Drijven en zinken

Doel:  Laat kinderen ontdekken wat drijft en wat zinkt. Probeer ze bewust te 
maken van het feit dat niet al het afval zichtbaar is. Onder de grond, onder 
water ... is er helaas ook veel afval dat we niet kunnen zien maar er wel is.

OD WO 1.2 De kleuters tonen een explorerende en experimentele aanpak om meer te weten te 
komen over de natuur.

OD WO 2.9 De kleuters tonen een experimentele en explorerende aanpak om meer te weten te 
komen over techniek.

OD WIS 2.4 De kleuters kunnen in concrete situaties handelingen uitvoeren met vormen, 
grootheden en figuren in functie van een kwalitatief kenmerk.

BENODIGDHEDEN

 - watertafel of een andere (liefst doorzichtige) bak
 - verschillende afvalfracties 

 - werkkaarten 2 en 3 (Wat drijft? Wat zinkt?)

WERKWIJZE 

Wat drijft en wat zinkt?
Bied verschillende afvalfracties aan en laat onderzoeken of ze drijven of zinken.
Geef de kinderen voldoende tijd om te experimenteren 

Wanneer de kinderen klaar zijn met experimenteren verzamel je hen in de kring. 
Laat hen hun ervaringen verwoorden.
Bespreek met hen wat er gebeurde met de verschillende afvalfracties.

 - Sommige dingen drijven en sommige dingen zinken.  
Wat zou er gebeuren met het afval dat zinkt? Zien we het afval nog?

 - Wat met vloeistoffen? Zien we ze nog? 
 - Zouden dieren het leuk vinden om te zwemmen tussen afval?
 - Hoe zouden ze zich voelen?

Ook hier kan de prent van de schildpad en het plastic (bronnenblad 3) aan de kinderen getoond worden.

TIP: Ga in de eerste plaats op zoek met de kinderen in de verschillende vuilnisbakken. Een stuk 
karton, een papiertje van een koek, een dopje van een fles … Vul dit aan met een kurken 
stop, kroonkurkje, een viltstift, een lijmstift, een knikker, een potlood ...  Laat de kinderen zelf 
zo veel mogelijk verschillende materialen zoeken in de klas en laat ze die benoemen. 

TIP: Aangezien de kinderen met water zullen werken is het aangewezen de werkkaart te lamineren. 
Druk de werkkaart af op A3. Kinderen verzamelen de afvalfracties op de juiste kaart.
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WERKKAART 2
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WERKKAART 3
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ACTIVITEIT 7

Slogans en pamfletten

Doel:  Laat de kinderen ervaren dat ze boodschappen kunnen schrijven 
zonder letters. Ze kunnen hun stem, hoe klein ook, laten horen in de 
maatschappij.

OD NED 5.3  De kleuters beseffen dat mensen door middel van het schrift boodschappen kunnen 
vastleggen.

OD NED 5.2  De kleuters beseffen dat boodschappen visueel kunnen worden bewaard en daarna 
opnieuw opgeroepen.

OD WO 3.8 De kleuters kunnen voor zichzelf opkomen door signalen te geven die voor anderen 
begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.

OD NED 2.12 De kleuters zijn bereid om eigen gevoelens en verlangens op een persoonlijke manier 
uit te drukken.

Op de cover staat een prent van Greta met een bord in haar handen.
Neem het boek er opnieuw bij en focus op de cover.

 - Wat heeft Greta vast?
 - Welke letters herken je?
 - Wat zou Greta willen vertellen met het bord?
 - Kun jij al schrijven? Hoe kun je iets vertellen zonder letters?
 - Wat zou jij op je bord schrijven?
 - Wat zou jij op je bord tekenen?
 - Denk je dat de reuzen luisteren naar kinderen met een bord? Waarom wel/niet?
 - Zou jij net zoals Greta met een bord op straat/op de speelplaats durven gaan staan?
 - Wat zou jij op je bord schrijven/tekenen?
 - Greta zegt: Hoe klein je ook bent, je kunt een verschil maken. Denk jij dat je een verschil kunt maken?
 - Zullen wij eens proberen een verschil te maken?

Bespreek met de kinderen wat ze allemaal kunnen doen om een verschil te maken. Ook hiervoor kun je 
richtvragen gebruiken. 

 - Verzamelde je afval op de speelplaats? Misschien komen de kinderen er zelf toe om oplossingen te 
bedenken. Breng jij een doosje met een koek mee i.p.v. een individueel verpakte koek, drinkfles i.p.v. 
plastic wegwerpdrinkflesjes, brooddoos i.p.v. aluminiumfolie.

 - Zijn de lichten in de gangen aan terwijl er niemand is?
 - Kan de verwarming gerust een beetje lager?
 - Is de speelplaats een betonnen plek? Kan er wat extra groen komen? Een moestuin of een border voor 

vlinderstruiken? Een strook voor plukbloemen? Een insectenhotel?
 - Gaan we eens betogen? Pamfletten maken? Aan ouders en leerlingen van de school onze stem laten 

horen?
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AFVALWANDELING

Ga in de buurt op afvalwandeling. Op de site mooimakers.be kun je materiaal 
bestellen om dit te organiseren (grijptangen, handschoenen). Je kunt er zelfs geld 
mee verdienen. Door mee te doen met operatie proper kun je een deel van je 
gemeente proper houden. Hiervoor word je beloond.

Je kunt er ook voor kiezen om het kleiner op te vatten en je speelplaats proper te houden.  
Ga op zoek naar afval. 

 - Welk afval vond je?
 - Sorteer het afval in de juiste vuilnisbak. 
 - Organiseer dit moment op regelmatige basis. Fotografeer of weeg het afval dat je vond. Is het meer/

minder afval dan vorige week?
 - Wat voor soort afval is het?
 - Wat kunnen we doen om dit afval te verminderen?

Toon de afvalbuit aan andere klassen. Ze maken andere kinderen/klassen mee verantwoordelijk en duiden op 
het juist en goed sorteren van afval. Ze kunnen verwoorden waarom dit zo belangrijk is.
Ze kunnen nadenken over hoe ze op school afval kunnen verminderen.
Brooddozen, drinkflessen, koekendoosjes kunnen al een heel groot verschil maken.

PLANT EEN BOOM 

Help mee met het planten van nieuwe bomen. Kijk op planteenbos.be.

DOPJESVERZAMELEN

Verzamel plastic dopjes van flessen. Deze worden gerecycleerd ten voordele van het 
Belgisch centrum voor Geleidehonden. www.dopjesactie.be

Nog meer inspiratie
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