
Koop minder afvaL
                                                               speluitleg





INHOUD SPELPAKKET
                                                               

Spelbord
                                                               

Reeks 
1      

               

Reeks 
2                     

Het spelbord zit in een kar-
tonnen doos. Je klapt de 
poten eerst gewoon uit 
en draait dan aan de de 
schroefjes om de poten te 
laten zakken. Terug dicht-
schroeven om vast te zetten. 

Magneten
                                                               

27g 10g285g 121g

462g 602g  62g 90g
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start van het speL
                                                               

Spelbord klaarzetten
                                                               

1       Neem alle producten van één reeks uit het doosje. Zet ze klaar in de ruimte boven-
aan de winkelmandjes. Zo hebben de deelnemers een goed overzicht van alle producten.

2      Kleef nu de vier gele bollen bij vraag 2 al aan de linkerkant van het spelbord. 

     Voorbeeld reeks 2

     Voorbeeld reeks 2
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VRAAG 1
                                                               

Er zijn twee setjes met magneten (boodschappen). De bedoeling is dat de boodschappen 
in het juiste mandje worden gestopt. Je stelt de deelnemer de vraag: ‘Is dit een product 
met veel verpakkingsafval? Dan hoort het in het roze mandje thuis. Of is het een product 
zonder of met een minimale hoeveelheid verpakkingsafval? Dan hoort het in het groene 
mandje. Erna doe je een correctie.

                        Reeks 1       Dit is het correcte antwoord op vraag 1 voor reeks 1. 

Reeks 2        Dit is het correcte antwoord op vraag 1 voor reeks 2.
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VRAAG 2
                                                               

Spelbord klaarzetten
                                                               

Reels 1        Je kleeft eerst de afvalhoopjes aan de juiste kant van de weegschaal. 
Vertel hierbij dat dit het afval is van de producten uit de twee winkelmandjes.

Reeks 2        Kleef de twee afvalhoopjes aan de juiste kant van de weegschaal.
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De gele bollen met grammages zijn vooraf al klaargezet op het spelbord, de deelnemer moet 
raden hoeveel het hoopje afval weegt. Hij/zij kan tussen de 4 bollen kiezen. Achteraf volgt weer 
een corrrectie.

VRAAG 2
                                                               

Juiste antwoorden
                                                               

Reeks 1        De juiste gele bol moet op het afvalhoopje gekleefd worden.

Reeks 2        De juiste gele bol moet op het afvalhoopje gekleefd worden.
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VRAAG 3
                                                               

Spelbord klaarzetten
                                                               

Reeks 1        Op de onderkant, net boven de boord kleef je de vier rekeningetjes.
Zo heeft de deelnemer een beter overzicht en kan hij/zij ze rustig bekijken.

Reeks 2        Ook voor reeks 2 doe je net hetzelfde. Je stelt de vraag aan de deelnemer: 
‘Hoeveel betaal je voor het groene mandje? En hoeveel betaal je voor het roze mandje?’

8



Reeks 1        Laat het rekeningetje in de hand van de winkeljuffrouw kleven.
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VRAAG 3
                                                               

Juiste antwoorden
                                                               

 
De deelnemer krijgt de vraag: ‘Hoeveel betaal je voor alle producten in het groene mandje’? 
en ‘Hoeveel betaal je voor alle producten in het roze mandje?’ 

 
Vertel na de correctie 
dat wanneer je let op 
het kopen van minder 
afval, het niet alleen 
goed is voor het mi-
lieu, maar ook goed 
voor je portemonnee!

TIP!
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Reeks 2        Laat het rekeningetje in de hand van de winkeljuffrouw kleven.

VRAAG 3
                                                               

Juiste antwoorden
                                                               

 
De deelnemer krijgt de vraag: ‘Hoeveel betaal je voor alle producten in het groene mandje’? 
en ‘Hoeveel betaal je voor alle producten in het roze mandje?’ 

 
Vertel na de correctie 
dat wanneer je let op 
het kopen van minder 
afval, het niet alleen 
goed is voor het mi-
lieu, maar ook goed 
voor je portemonnee!

TIP!
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Frigomagneet
                                                               

tips
   1. Boodschappentas of plooikrat mee?
   2. Koop geconcentreerde wasmiddelen.
   3. Verpakkingen op maat van je gezin.
   4. Kies voor verse groenten en fruit.
   5. Koop statiegeldverpakkingen.

Prijzenkast

Iedere deelnemer aan het spel, krijgt achteraf een frigomagneet. Daarop 
staan nog eens de 5 belangrijkste tips om afvalarm te winkelen.



moi


