
DE PLASTIC SOEPNIVEAU 2E GRAAD 

BEELD - MUZIEK - DRAMA 
De leerlingen leren over de oceaan en de 

plastic soep. Ze leren de gevolgen van 
vervuiling kennen door theatraal spel. Ze 

maken een oceaan dier van plastic afval en 
zingen een lied over plastic in de zee.  

Interactief voorlezen gedicht ‘de reis van Blikje’  

Vragen die je bij deze opdracht kan stellen: Wat zou er met blikje gebeuren? Waar zou zijn reis 
heen gaan? Zou hij alleen reizen? Leggen er nog anderen die route af? 

Blikjestoneel 

Verdeel de klas in groepjes. De kinderen verzinnen een situatie waarbij blikje ergens terecht 
komt. 1 iemand speelt het blikje, anderen spelen personages naar keuze.  

Filmpje ‘Plastic soep’ over Desi en Koen 

Vele blikjes maken een verre reis naar de oceaan, kijk maar. (Lesidee ‘De plastic soep’ > video’s) 

Vragen die je bij deze opdracht kan stellen: Hebben wij ideeën voor Desi en Koen? Wat zouden 
wij kunnen doen? > mensen attent maken op het weggooien van afval en wat ermee gebeurd. 
Kunst maken. 

Plastieken oceaandieren maken 

- We verven een A3 papier in de kleur van de zee. Ik gebruik hiervoor blauw, groen en een beetje 
paars en strooi de verf door elkaar op het blad. 

- Leg een hoop (plastiek) afval op de grond of op een grote tafel. 

- We grabbelen eens door de afvalhoop. Vragen die je bij deze opdracht kan stellen? Wat zien we 
allemaal? Ik zie hier een plastieken zakje, dat lijkt wel op een kwal! Hier zie ik een rood potje, 
dat lijkt wel precies een krab! Zie jij ook plastiek dat wel een beetje op een dier lijkt?  

- De kinderen geven spelenderwijs vorm aan hun zeedier en kiezen materialen uit de afvalhoop.  

- We plakken de plastieken spullen op ons (droog) geverfd A3 papier met knutsellijm. 

Lied: Tonky & Jack - Plastic 

- We bekijken de video ‘Tonky & Jack - Plastic’ (Lesidee ‘De plastic soep’ > video’s) 

- We leren het lied d.m.v. voor- en nazingen. We gebruiken de powerpoint om het refrein vanbuiten 
te leren. (Lesidee ‘De plastic soep’ > documenten > Tonky & Jack - Plastic PPT aanleren lied) 

- We creëeren ritmes met afval. De leerlingen kiezen beurt om beurt afval uit de grote afvalberg en 
experimenteren met het maken van klanken. Welke geluiden kunnen ze met welk materiaal 
maken? 

- Circlesong: de leerlingen bespelen beurt om beurt hun afvalinstrument. Dit gedurende 1 maat. Na 
1 maat komt de volgende leerling aan de beurt. Variatie 1: laat de leerlingen een ritmisch lied 
opbouwen en terug afbouwen: leerling 1 begint, leerling 2 springt in, leerling 3 springt in, … tot 
alle leerlingen aan de beurt zijn geweest. Dan stopt leerling 1, daarna leerling 2, 3…. Variatie 2: 
laat 1 leerling de dirigent zijn. Hij/Zij kan in het midden gaan staan en per maat een andere 
leerling aanduiden die dan mag spelen.  

LESVERLOOP

BENODIGDHEDEN 
Filmpje Plastic soep Desi & Koen 

Filmpje Tonky & Jack - Plastic 
PPT aanleren lied 

Liedjestekst + akkoorden 

Plastiek afval 
A3 papier 

Blauwe, groene, paarse verf 
Penselen en eventueel ander verfmateriaal 

Kranten (om banken te beschermen) 
Gitaar (of piano) indien je zelf begeleid 

Extra opdrachten 
kleurplaat, tekenplaat, woordzoeker, verzinplaat. 
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