Week 3

Thema 5


Week 1

  1b, 2a, 3b, 4 -, 5  1 doel: een schoon milieu, middel: het scheiden van afval
2 doel: een mooie tekening, middel: potlood
en kleurpotloden
3 doel: naar opa gaan, middel: de bus
4 doel: weten waar Canada ligt, middel:
opzoeken in de atlas
5 doel: iemand blij maken, middel: een
cadeau geven
   fles. De fles is van glas. Alle andere spullen
zijn van papier. Het glas hoort in de glasbak.
aardappelschillen. Dit is gft-afval, de rest is
chemisch afval. De aardappelschillen horen bij
het gft-afval.
 -

Week 4
1c, 2b, 3a
1b Het meisje staat rechtop zodat iedereen
haar goed kan zien.
2b Het meisje ziet er zelfverzekerd en blij uit.
3a Het meisje staat krom en kijkt naar
beneden. De luisteraars horen haar niet.
Ze zijn bijna in slaap gevallen.
4a Het meisje staat krom en kijkt naar
beneden. Niemand heeft aandacht voor haar.
 1d, 2c, 3a, 4b
  




 1 We moeten zuinig zijn op het milieu.
2 Mensen moeten hun afval in de prullenbak
gooien. 3 Netjes in de container mag ook.
4 Maar ze moeten het niet zomaar op straat
gooien. 5 Dan krijg je zwerfvuil. 6 Dat ziet er
niet mooi uit. 7 Dat ruikt niet lekker. 8 En het
is ook nog eens slecht voor het milieu.
 het chemisch afval: de batterij, het verfblik,
de olie, giftig
het gft-afval: de plant, de rotte appel,
de spruitjes, de compost
 1 het milieu, 2 het grofvuil, 3 het gft-afval,
4 het zwerfvuil, 5 het chemisch afval
 Ruim je rotzooi op!
   Op de zes open plekken zijn meer antwoorden goed.

Week 2
colablikje papier, klokhuis papier, verfblik
1 dagelijks, 2 alsmaar, 3 alsmaar, 4 dagelijks
plaaje 1
het chemisch afval, de compost, de container,
de glasbak, het milieu
   b. De jongen kijkt boos naar zijn bord met
zijn armen over elkaar.
kort, dik, smal, groot, dag, veel






Antwoorden werkboek zelfstandig werken - deel 5b

6

