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opdracht 2: ‘Rollenspel Fijnstof vangen’ 

1 2 3 4 

- spelopstelling 

Longen 

trilhaar 

fijnstof 

ongeveer 
4,5 meter 

(Leerlingen met fijn stof balletjes, die de longen aanvallen) 

(Leerlingen die trilharen spelen en 
de longen proberen te beschermen) 

(2 leerlingen) 
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OPDRACHT 2: ‘Eigen bijdrage aan luchtkwaliteit’ 
We hebben iets geleerd over verschillende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het is belangrijk om te 
beseffen dat luchtvervuiling iets is waar je zelf ook iets aan kunt doen. Om te voorkomen dat luchtvervuiling alleen als 
probleem van de overheid wordt gezien, is het belangrijk om je eigen bijdrage aan het probleem en nog belangrijker de 
eigen mogelijkheden om dit probleem te verkleinen. 

Iedere leerling krijgt een groene en een rode post-it (2 per leerling). 1. Bedenk op welke manier jij (of je familie) bijdraagt aan de 
Gebruik de post-it’s om de volgende vragen te beantwoorden. luchtvervuiling in de stad. 
Deze plak je straks op de poster 2. Schrijf dit op de rode post-it. 

3. Bedenk hoe jij (of je familie) gedrag kunt veranderen om de 
luchtvervuiling te beperken 

4. Schrijf deze gedragsverandering op de groene post-it. 
5. Plak beide post-it’s onder elkaar op de poster, die hiervoor in de klas is 
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1 2 3 

opgehangen (rood boven, groen onder). 

1. Bedenk op welke manier jij 3. Bedenk wat jij (of je familie)(of je familie) voor luchtvervuiling 

in de stad zorgt. luchtvervuiling te ver
2. Schrijf dit op de rode post-it. 

kan doen om minder 

oene post-it.

oorzaken.
4. Schrijf dit op de gr

 

10 minuten 
4 
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