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Prentenboek Plasticsoep 

Titel Prentenboek ‘Plasticsoep’ 

Doel - Kinderen maken kennis met de Klimaatjes. 
- Kinderen leren dat het gebruik van plastic gevolgen heeft voor 

onze leefomgeving. 
- Kinderen leren dat ze zelf invloed hebben op het fijn houden van 

hun eigen leefwereld 
Materiaal Prentenboek ‘Plasticsoep’ door J. Koppens/A. Engel. 

Voorbereiding Zorg dat de kinderen in de kring zitten en dat het prentenboek klaar ligt. 

Introductie De leerkracht laat het prentenboek zien en bespreekt de cover. Heb boek 
heet plasticsoep. Wat zou dat betekenen? Wie heeft daar al eens over 
gehoord? Wat weet je van plasticsoep? Wat denk je dat Kikker op zijn 
hoofd heeft? Wat zou Vos denken?  

Kern De leerkracht leest het boek voor. Tijdens het voorlezen bespreekt de 
leerkracht de illustraties met de kinderen. 

Verwerking De leerkracht stelt inhoudelijke vragen als Wat zien Vos en Kikker in de 
zee?  Wat gebeurt er met de vissen als er veel plastic in de zee drijft? Wat 
hebben de Klimaatje bedacht voor de plastic tassen van Duif? Wat zou 
Duif met die tassen gedaan hebben als hij ze niet meer nodig had? 
Waarom is het slim om het plastic opnieuw te gebruiken? Wat doen jullie 
thuis met het plastic wat je weggooit? 

De leerkracht maakt samen met de kinderen een woordveld. Het woord 
Plasticsoep staat in het midden. Waar denk je aan na het lezen van het 
boek? Deze woorden worden om het centrale woord heen geschreven of 
getekend. 

Huiswerk: maak iets nieuws van plastic afval en neem het mee naar 
school. 

Differentiatie Aan oudere kinderen kan de leerkracht vragen het boek samen te vatten. 
Ook kunnen oudere kinderen nadenken over andere oplossingen. De 
Klimaatjes hebben bedacht dat ze met de gebruikte tassen van Duif 
vliegers kunnen maken. Weet jij nog een andere oplossing? Wat zou je 
bijvoorbeeld kunnen doen met een lege shampoofles?  

 

  


