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Lesopdracht
Opdracht 1:

Opdracht 2:

Dit fragment komt uit een boek dat onderdeel is van een serie,

Boreas en Kirsten schrikken van de plastic soep die zij zien.

de zogenaamde Boreas-serie.

Deze plastic soep is echt en vormt een bedreiging voor onze
aarde. Bekijk op www.leesstuk.nl het informatiefilmpje.

In dit fragment lees je waar Boreas zeilt en hoe hij een kompas
gebruikt. Teken een landkaart van Polynesië waar hij nu zeilt.

Boreas en zijn familie willen in actie komen en vragen jouw

Naast de informatie uit het fragment kun je ook een atlas ge-

hulp. Je kunt kiezen uit een van de volgende opdrachten. Je

bruiken. Kijk goed naar kaarten uit de atlas. Een legenda is heel

kunt deze samen met een klasgenoot uitvoeren.

belangrijk. Daarin wordt uitgelegd wat alles op de kaart betekent, zodat de kaart zelf overzichtelijk blijft.

• Breng in kaart wat de gevaren zijn van zoveel plastic blijven
gebruiken.

• Er zijn gelukkig al veel acties om de plastic soep te verminderen. Breng deze acties in kaart.

• Bedenk zelf een actie om het gebruik van plastic te verminderen.

• Schrijf een protestlied of -gedicht om aan te geven dat mensen minder plastic moeten gebruiken.

• Maak een informatiefilmpje waarin je niet alleen informatie
geeft over plastic soep, maar ook mensen oproept om minder plastic te gebruiken.

• Interview mensen uit jouw omgeving wat zij weten over

plastic soep, de gevaren en hun aandeel hierin. Maak hier een
verslag van.
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