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Animatie over afval voor kleuters

Samen

Goed sorteren

Beter recycleren

Animatie over afval voor kleuters

S

orteren en bewust omgaan met afval kunnen we niet vroeg genoeg
leren. Daarom organiseert Fost Plus in samenwerking met Green
vzw al enkele jaren vormingen over afvalbeheer voor kinderen uit de
lagere en middelbare school.
Zo is er Leren Afval Beheren Op
school (LABO) voor leerlingen uit
het lager onderwijs, en Da’s Proper
voor leerlingen uit het secundair
onderwijs.
Nu is er ook een animatie op maat
van de allerkleinsten – kleuters
tussen 2,5 en 5 jaar. Tijdens de
workshop maken kleuters kennis
met de verschillende soorten afval
en hoe ze gesorteerd moeten
worden. Ze worden zich bewust
van de problemen die te veel afval
veroorzaken en zoeken samen naar
oplossingen.
Afval vermijden, hergebruiken,
sorteren en recycleren zijn de
sleutelwoorden.

Viesvuilland moet weer proper!

D

e animatie draait rond
het verhaal van Viesvuilland, ooit een mooi en
proper land, totdat de mensen lui werden en hun afval
zomaar op de grond begonnen
te gooien. Het rondzwervende vuil maakte de bomen
en dieren van Viesvuilland
uiteindelijk zo boos, dat ze de
koning vroegen om er iets aan
te doen.
De koning besloot om zijn
prinsen en prinsessen uit te
sturen om naar een oplossing te
zoeken. Zo komen ze terecht
in de kleuterschool van de
kinderen...

Verloop

Ontwikkelingsdoelen

Introductie
Het verhaal van Viesvuilland
De prins of prinses stelt zichzelf voor en toont prenten
van Viesvuilland vroeger en nu. De prins of prinses vraagt
de kleuters om hulp en ideeën om het afvalprobleem in
zijn/haar land op te lossen.

De kleuteranimatie past binnen verschillende
ontwikkelingsdoelen:

Sorteerspel
Kleuters leren sorteren
Na deze inleiding begint de sorteerrace waarbij de kleuters de opdracht krijgen om Viesvuilland weer proper te
maken. De kleuters krijgen elk een stuk afval en moeten
het in de juiste vuilnisbak werpen nadat ze een aantal
hindernissen hebben overwonnen.

Nederlands
Luisteren: 1.1, 1.2, 1.5
Spreken: 2.4

Interactief filmpje
Zelf zorgen voor minder afval
Voor de 2de en 3de kleuterklas is het vervolgens tijd voor een
interactief filmpje. De koning van Viesvuilland feliciteert
hen met het goede sorteerwerk. De koning maakt hen
verder nog duidelijk hoe dat wonderlijke ‘recycleren’ in
mekaar zit en hoe ze zelf voor minder afval kunnen zorgen.

Muzische vorming
Drama: 3.2
Media: 5.3

Wereldoriëntatie
Milieu-educatie: 1.13
Ik en de ander: 3.5
Politieke en juridische verschijnselen: 4.6
Levende en niet-levende natuur: 1.4
Techniek: 2.1
Lichamelijke opvoeding
1.1
Wiskundige initiatie
2.2

Praktisch

Een initiatief van Fost Plus

Gratis, en bij u op school
De animatie is volledig gratis en gaat door bij u op school.

De animatie ‘Wat is er aan de hand in Viesvuilland?’ is een initiatief van Fost Plus vzw* en krijgt de inhoudelijke ondersteuning van het Vlaamse Gewest (OVAM**). Voor de uitwerking en de organisatie ervan werd beroep gedaan op de ervaring
en deskundigheid van GREEN***.

Duurtijd
De animatie duurt ongeveer 50 minuten voor de 2de
en 3de kleuterklas. Voor de eerste kleuterklas is er een
verkorte versie voorzien van een half uurtje. Op één
voormiddag kunnen er drie animaties gegeven worden:
één voor iedere kleuterklas.
Locatie
De verschillende animaties gaan best door in de polyvalente zaal van de school met bankjes of stoeltjes voor de
kleuters.

*

Inschrijven
Een animatie aanvragen kan via www.viesvuilland.be.
U wordt dan gecontacteerd door een medewerker van
Green vzw.

F ost Plus promoot, coördineert en financiert de
selectieve inzameling, de sortering en de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval.

**

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaamse Gewest.

***

Contact
Voor meer informatie kijkt u op www.fostplus.be of
neemt u contact op met Green vzw op het nummer
02 893 08 08 of via e-mail naar info@greenbelgium.org
of contacteert u uw afvalintercommunale.

GREEN vzw werkt aan educatie voor duurzame
ontwikkeling.
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