BESCHERM DE BRON +
KRAANWATER IN DE WERELD
Week
3
Kraanwater komt uit waterwingebieden. Wat zijn dat
en waarom moet je je in die gebieden netjes gedragen?
In Nederland is schoon kraanwater heel normaal. Maar is dat
overal op de wereld zo?

Opdracht 1
Lees deze tekst: brabantwater.lesjedorst.nl/

Tekst

groep78/bescherm-de-bron/2
Beantwoord daarna deze vraag: brabantwater.

Vraag

lesjedorst.nl/groep78/bescherm-de-bron/3
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Quiz!

Opdracht 2
Quiz time! Doe de quiz over waterwingebieden:
brabantwater.lesjedorst.nl/groep78/bescherm-de-bron/4

Opdracht 3
Bekijk dit filmpje: youtu.be/BVV20b_xZz4

Filmpje

Bespreek met degene die naast je zit:
a. Hoe kan het dat er niet overal ter wereld
voldoende schoon drinkwater is denk je?
b. Waar ben jij allemaal naar op vakantie geweest en kon je uit de kraan
drinken?
Zo ja, hoe smaakte dat en hoe kan dat?
Zo nee, weet je waarom je niet uit de kraan kon drinken en hoe kwam je
dan aan drinkwater?
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WEEK 3

Actie!

TOILETGEBRUIK EN
TANDENPOETSEN

Nodig:

PERS OONL IJKE
MEET KAART EN
OMD ENKKAART EN

Actie 1: Besparen maar!
Je leert deze week dat schoon water uit de kraan niet vanzelfsprekend is
en dat je er daarom zuinig mee moet zijn. Deze week ga je actief bezig
met water besparen, thuis en op school. Denk aan alle manieren die je
hebt geleerd vorige week.
Houd je waterverbruik op dezelfde manier bij als in de eerste week. Voor
het douchen, naar de wc gaan en tanden poetsen. Dit doe je weer vanaf
het moment dat je opstaat tot het moment dat je naar bed gaat. Doe alles
wat je kunt! Heb je de vorige keer op woensdag gemeten? Doe dat dan
deze week weer op woensdag.
Schrijf je waterverbruik op in de tweede kolom op je meetkaart.

Actieopdrachten SLIMMER MET WATER-WEKEN

WEEK 3: BESC HERM DE BRO N + KRA ANWA T ER I N DE WEREL D

3

WEEK 3

Actie 2: Plak je mee?
a. Van je leerkracht krijg je deze week stickers mee naar huis. Plak
één sticker op de kleine doorspoelknop van de wc thuis en plak één
sticker bij de kraan waar je je tandenpoetst. Heb je thuis geen kleine
doorspoelknop, vraag dan aan bijvoorbeeld je oma en opa of je buren
of je daar de sticker mag plakken. Deze stickers helpen jou en je gezin
(familie/buren) eraan te herinneren om thuis slimmer met water om te
gaan. Wat betekenen deze stickers?

WC-STICKER:
ALS JE DOORSPOELT, GEBRUIK
DAN ZO VEEL MOGELIJK DE
KLEINE DOORSPOELKNOP
(ALS JE DIE THUIS HEBT).

KRAANSTICKER:
ALS JE JE TANDENPOETST, ZET DAN DE KRAAN
ALLEEN AAN WANNEER JE ÉCHT WATER
NODIG HEBT. DAT BETEKENT: NIET TIJDENS
HET POETSEN, MAAR ALLEEN TIJDENS HET
SPOELEN.

b. Leg thuis aan je gezin uit wat deze stickers betekenen. Zo worden jullie
er thuis aan herinnerd om slimmer om te gaan met water tijdens het
tandenpoetsen en naar de wc gaan.
c. Maak een foto van waar je de stickers hebt opgeplakt thuis en stuur
die naar je leerkracht. Lukt dit niet? Vraag dan één van je gezinsleden
om hulp.
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