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Thema: Milieu

Methodiek: Quiz met vragen en opdrachten

Doelgroep: -16/+16

Aantal deelnemers: 6 – 25 (Hoe groter de groep hoe meer subgroepjes je
maakt)

Duur: 2 uur

Ruimte: binnen

Begeleiding: minimum 2

Praktische voorbereiding (inkleding & materiaal)
- stiften, lijm, kladpapier, oude affiches, scharen, stylo’s,
- cd-speler
- scorebord
- bijlagen kopiëren

Spelregels:
- de groepjes werken elk apart
- per juist afgewerkte opdracht krijgen ze een puzzelstuk
- panneer een opdracht mislukt (spelbegeleider beslist) krijgt men geen

puzzelstuk

Spelverloop:
Vragen afgewisseld met opdrachten
Per juist afgewerkte opdracht krijgen ze een puzzelstuk
Men moet raden welk voorwerp op dit puzzelstuk staat

Puzzelstuk – detailfoto van een voorwerp dat je kan linken aan milieu (GFT
bak,  van een dier …) (zie bijlage 1)

Milieu-quiz
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Eerste deel vragen

1. Wat is recyclage?
A. Herwerking van afvalstoffen
B. Het vernietigen van afvalstoffen
C. Het verzamelen van afvalstoffen

2. Bij hoeveel decibel kan het gehoor al beschadigd worden?
A. 150 db
B. 130 db
C. 110 db

3. Waarvoor staat BBL?
A. Bond van Belgisch Leefmilieu
B. Beter Bewust Leefmilieu
C. Bond Beter Leefmilieu

4. Waarvoor staat WWF en dier gebruiken zij als kenteken?
WWF = World Wildlife found
A. Pandabeer
B. Ijsbeer
C. Wasbeer

5. Vul volgende spreekwoorden aan :
A. In mei _ _ _ een _  (Opl = In mei leggen alle vogels een ei)
B. Als een _ in het water (Opl = als een vis in het water)
C. Als de _ in het _ huilen (Opl = als de wolven in het bos huilen)

6. Greenpeace voert zijn acties vooral met een . . .
A. bus
B. boot
C. vliegtuig

7. Wie is Vlaamse minister van leefmilieu? (zoek je best op wanneer je deze
quiz doet)

8. Hoeveel water verbruik  je gemiddeld tijdens het douchen?
A. 15 liter
B. 30 liter
C. 60 liter
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9. Waarvoor staan volgende Logo’s? (bijlage 1)

Electrabel

OVAM (Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
De Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM)

Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Bond Beter Leefmilieu

10. In welk jaar is Greenpeace ontstaan?
(1971)
De Verenigde Staten wilden opnieuw een atoomproef uitvoeren op het eilandje Amchitka voor de kust van
Alaska. Natuurbeschermers en wetenschappers vreesden voor de gevolgen. Een kleine groep Canadezen kon het
niet meer aanzien: ze charterden een oude vissersboot en togen op weg. Ze wilden de wereld wakker schudden
voor wat deze atoomproeven konden aanrichten. Ze raakten nooit ter plaatse, toch was hun actie een succes. De
hele wereld was op de hoogte.
Deze kleine groep - aanvankelijk noemden ze zich het Don't make a wave committee - doopte zich om tot
Greenpeace : geweldloos vechten voor het milieu.

11. Wanneer is BBL ontstaan?
(1971)

12. Wanneer is GAIA ontstaan en waarvoor staat de afkorting?
(1992 - Global Action in the Interest of Animals)

13. Hoeveel kilo afval per jaar produceert een gemiddeld Vlaams gezin?
a. 149 kilo
b. 549 kilo
c. 1049 kilo

(Een gemiddeld Vlaams gezin produceert 549 kilo afval per jaar. In
de slechtst sorterende gemeenten verbranden ze 380 kilo per gezin
per jaar. In de best recyclerende gemeenten zijn dat er nog maar
7)



KAJ Nationaal – Paleizenstraat 90 – 1030 Brussel – tel : 02/216.64.32 fax : 02/247.07.99
www.kaj.be - info@kaj.be

14. Waarom noemt men de aarde de blauwe planeet?
(ze bestaat voor het grootste deel uit water)

15. Uit hoeveel procent water bestaat de aarde?
a. 30 %
b. 50 %
c. 70 %

Je kan zelf nog enkele vragen bij verzinnen (suggesties zoek liedjes over
het milieu en laat hen raden door wie het gezongen is)
Of zoek enkele actuele quizvragen (milieurampen, acties of dergelijke)

Opdrachten

1. Maak een collage met artikels uit tijdschriften en kranten
2. Maak een slogan
3. Herken geblinddoekt enkele vuilnisvoorwerpen (blikje, botervlootje…)
4. Sorteer (papier, KGA, medisch afval, GFT bak, composthoop, glas …) :

leg enkele voorwerpen op de juiste plaats (sorteren)
5. Maak een liedje van 10 regels over het milieu
6. Zing een bestaand liedje over het milieu (bijv ‘de wereld is om zeep’ van

Urbanus)
7. Maak een reclamespot over het afschaffen van een milieuonvriendelijk

product (bijv spuitbussen)
8. Pictionnary (tekenen of uitbeelden)

ß Lieveheersbeestje
ß GFT-container
ß In mei leggen alle vogels een ei
ß Moeder natuur
ß De Gordel
ß pandabeer

9. Stel een reglement op voor je eigen lokaal /afdeling
10.  Verzamel 5 recycleerbare verpakkingen
11. Galgje (zie bijlage 2)

Raad volgende woorden (je zegt uit hoeveel letters het woord bestaat.
Per keer dat men verkeerd raad komt er een onderdeel bij in de
tekening van de galg)

ß Milieu (6 letters)
ß Wegwerpen (9 letters)
ß Dierenvriend (12 letters)
ß Afvalverbranding (16 letters)
ß Vervuiling (10 letters)
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Bijlage 1: Logo’s
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Bijlage 2: Galgje

1. Start 2.   1 x mis  3.   2 x mis            4.  3 x mis

5.  4 x mis 6.  5 x mis 7.  6 x mis   8. Verloren

M I L I E U
W E G W E R P E N
D I E R E N V R I E N D
A F V A L V E R B R A N D I N G
V E R V U I L I N G


