
 

 

Recycle race           Docentenhandleiding 
 

Duur:       +/- 30  minuten. 
Benodigdheden:     Leskist ‘Recycle race’, met de 4 gekleurde klap kratten. 
 
Het meeste afval dat wij weggooien kan je inzamelen om er nieuwe spullen van te 
maken. Dit noemen we recyclen.  

Wist je dat?…….…..Recycling het opnieuw gebruiken van afvalmaterialen is? 

Bijvoorbeeld als je een lege plastic shampoofles weggooit in de oranje plastic afvalbak, 
wordt het plastic omgesmolten en hier weer een nieuw plastic voorwerp van gemaakt zoals bijvoorbeeld 
plastic afvalzakken. 
 

Speel de Recycle race!  
 

Voorbereiding: Neem de leerlingen mee het schoolplein op. Neem de leskist “Recycle race” mee. 

De klas wordt verdeeld in vijf gelijke groepen: 
1. Een groep Zwerfafval verspreiders  

2. Een groep Groenafval opruimers, team Groen 

3. Een groep Plastic opruimers, team Oranje 

4. Een groep Papier opruimers, team Blauw 

5. Een groep Restafval opruimers, team Grijs 

Wat gaan we doen?: 
 De groep “Verspreiders”; In de leskist zitten 80 platen met hierop afbeeldingen van verschillende 

soorten materiaal als afval. De groep verspreiders zorgen ervoor dat deze platen willekeurig op het 
schoolplein worden verspreid met de afbeelding gericht naar boven. Voor elk soort afval zijn er 
evenveel platen, 20 stuks. GFT afval(Groente, Fruit, Tuin), Plastic afval, Papier afval en Rest afval. 

 

 De groepen “Opruimers” ; Bij de leskist zitten 4 soorten gekleurde klap kratten. Elke groep neemt 
een kleur krat mee. Elke groep staat in een hoek van het schoolplein.  

- Team Groen, zoekt naar GFT afval (Groente, Fruit en Tuin) 
- Team Oranje, zoekt naar plastic afval (Plastic, Blik en Drinkpakken) 
- Team Blauw, zoekt naar papier afval  
- Team Grijs, zoekt naar rest afval  

 

Hoe gaan we te werk?: 
Om de beurt rennen 4 leerlingen, van elke groep “Opruimers” 1 leerling . Zij rennen het schoolplein op, om 
één stuk zwerfafval op te ruimen, wat de groep “Verspreiders” hebben neergelegd. De groepen “Opruimers” 
gaan op zoek naar de stukken Zwerfafval wat bij hun Teamkleur past. Zodra de leerling zijn stuk zwerfafval in 
hun kleur krat gooit, mag de volgende gaan rennen.  Elk soort zwerfafval heeft evenveel platen, 20 stuks.  
De groep die als eerst al zijn stukken zwerfafval in hun Teamkleur krat heeft, wint het spel.  
 

Tips: Voor meer wedstrijdelementen. Om het spel te verlengen kunnen de 5 groepen bij de volgende 

opruim “Recycle race” wedstrijd worden omgewisseld. Hierbij kan het spel extra spannend worden door een 
stopwatch te gebruiken en de tijd bij te houden. 
 
 


