Knutselen met afval
voor groep 3 en 4
Afval? Knutselmateriaal bedoel je! Je kunt echt alle kanten op met afval. Dat zie je wel aan
deze leuke knutselopdracht van de Afvaljuf. Hieronder staat een voorbeeld, maar laat je
leerlingen vooral ook zelf hun creativiteit gebruiken. Want als je eenmaal hebt gezien wat je
allemaal kunt maken van je eigen afval… Veel knutselplezier!

Knutsel je eigen vuilniswagen

Dit heb je nodig:

Stap 1

Voor de basis: een melk- of sappak
Voor de laadbak: een champignon- of margarinebakje
Voor de cabine: een transparant bakje of transparante dop
Voor de wielen: 4 doppen* of deksels
Overig: 4 cocktailprikkers, plakband, schaar, prikpen, A4-papier
en stift, pen of potlood

Teken 3 lijnen op het melk- of sappak. Prik op de lijnen een paar
gaatjes met de prikpen en knip verder met de schaar.

Niet die van frisdrankflessen, want die zijn te dik.

*

Let op: zorg ervoor dat één korte zijde vast blijft zitten aan het pak.
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Stap 2

Stap 3

Voor de laadbak maak je een stippellijn op de rand van de
bodem. Prik met de prikpen een aantal gaatjes naast elkaar,
zodat je een opening voor de schaar krijgt. Knip dan verder met
de schaar.

Gebruik 4 gelijke deksels of doppen voor de wielen.
Kies niet te dikke doppen, anders lukt het niet om er met de
prikpen een gaatje in te prikken.
Prik met de prikpen een gaatje in het midden (vaak zit er
al een klein puntje/stipje in het midden van de deksel). Prik
met de prikpen ook 4 gaten in het melk- of sappak. Steek
de cocktailprikker in de dop, druk de dop goed aan en steek
vervolgens de prikker in het melk- of sappak.

Steek de losgeknipte strook van het melk- of sappak
door de opening in het bakje. Plak de strook en het bakje
aan elkaar vast met plakband. Nu heb je een laadbak die kan
bewegen.

Stap 4

Stap 5

Teken één of meer poppetjes op het papier. Dit zijn de
chauffeurs voor in je cabine. Knip ze uit en plak ze
vast met plakband. De cabine (transparant bakje of
transparante dop) zet je over het poppetje heen.
Plak deze ook met plakband vast.

Je vuilniswagen is af! Spelen maar. De laadbak vul je
natuurlijk alleen met gescheiden afval

😉

Uitgeknutseld?
Geef de creaties een mooi plekje in de klas en post een foto op Facebook of Instagram met de hashtag #zerowaste.

