
Leert kinderen spelenderwijs afval te scheiden. Ik Leer 
Recyclen is een spel dat kinderen leert hoe belangrijk het 

is om voor onze planeet te zorgen en van onze planeet 

te houden. Daarom is dit product gemaakt van 100% 

gerecycled karton en papier, gedrukt met plantaardige inkt 

en voorzien van digitale instructies om het papiergebruik te 

verminderen. We hebben ook de plastic folie achterwege 

gelaten.

Inleiding

Elk jaar zijn we met steeds meer mensen op onze planeet 

Aarde en we gebruiken steeds meer spulletjes en gooien 

ook steeds meer weg. Vroeger stopten we de spullen die 

we niet meer nodig hadden in een gat in de grond. We 

deden er een laag zand over en het was ‘weg’. Dat kan 

nu niet meer. Behalve dat dit heel vies is en slecht voor de 

natuur (voor zowel planten als dieren), kunnen we veel 

van dit afval opnieuw gebruiken om nieuwe spullen van te 

maken. Recyclen noemen we dat. 

Ik Leer Recyclen leert je hoe je het beste jouw afval kunt 

scheiden zodat het gerecycled kan worden. Voor elk soort 

afval is er een aparte bak. Kijk maar eens in jouw tuin of op 

straat welke afvalbakken er allemaal staan.

Helaas is het zo dat niet alle afvalbakken in Nederland 

er hetzelfde uitzien. Daarnaast verschilt het per plaats 

of gemeente welk afval er in welke bak gestopt 

mag worden en kunnen sommige afvalbakken 

niet worden aangeboden. Voor Ik Leer Recyclen 

hebben we gekozen voor de meest voorkomende 

afvalscheidingsmethode. Kijk samen met jouw kind hoe 

het bij jullie thuis is geregeld en bespreek de verschillen. 

Op deze manier leert je kind spelenderwijs de materialen 

herkennen en te scheiden en maken we samen de 

wereld een stukje schoner.
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• Voordat je begint

Duw de onderdelen voorzichtig uit hun kartonnen frames en zet de 

draaischijf in elkaar (zie de instructies op de achterkant van het kartonnen 

frame met de afvalbakken).

Plaats het kartonnen frame (met daarop de afvalbakken) in de doos 

boven op het kartonnen interieur. Zorg ervoor dat de kleur van de 

afvalbakken overeenkomt met die van de afvalbakken in de doos.

Kartonnen frame met de afvalbakken

Doos met kartonnen interieur

In elk vakje is het afval afgebeeld 
dat bij deze bak hoort. 

46 afvalfiches

Op de achterkant van elk 
fiche staat de kleur van de 
bak waar deze in moet.

Draaischijf met 
klemmetje en pijl

Instructies voor het in 
elkaar zetten staan op 
de achterkant van het 
kartonnen frame met de 
afvalbakken.

• Inhoud
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• Spellen en activiteiten

Ik Leer Recyclen bevat een aantal spelletjes en activiteiten waarmee de 

kinderen spelenderwijs bekend raken met recyclen:

1. Materialen herkennen 

Voordat de kinderen met het spel beginnen, kunnen ze het beste eerst de 

materialen leren kennen door de recyclingfiches te bekijken en te vertellen 
welke voorwerpen erop staan.

Daarna kun je ze de verschillende soorten afval leren groeperen en 

indelen aan de hand van de afbeeldingen op de vakken en de gekleurde 

stip achter op de fiches, en door uit te leggen in welke container welk soort 
afval moet worden gedeponeerd.

Oranje: Plasticbak (PMD) 
Plastic en metalen verpakkingen 
(zonder statiegeld) zoals 
flessen, zakken, yoghurtpakken, 
conservenblikjes, kleine drinkpakjes, 
aluminium blikjes, flessendoppen en 
-deksels, aluminiumfolie en bakjes, 
vershoudfolie...

Groen: Biobak (GFT) 
Etensresten, koffiedik, losse thee 
(geen theezakjes), bloemen- en 
plantenresten, kurken, hooi en 
zaagsel (incl. poep) van kleine 
huisdieren.
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Grijs: Restafvalbak 
Voor afval dat niet in de 
andere containers wordt 
gedaan, zoals opgeveegd 
stof, sigarettenpeuken, watten, 
pennen, gebruikte potloden, 
haren, luiers, aardewerk en 
vieze verpakkingen.

Beige: Afvalpunt 
(apart inzamelen) 
Chemisch afval, grof afval, puin 
of zwaar verontreinigd afval, 
zoals batterijen, verf, spuitbussen 
en medicijnen. Bewaar deze in 
een aparte bak en breng ze op 
een later tijdstip naar het juiste 
inzamelpunt.

Geel: Glasbak
Alle soorten glazen potten en 
flessen, zoals jampotten, pindakaas 
en potten voor ingemaakte 
groenten. (In sommige plaatsen 
of gemeentes mogen de metalen 
en plastic doppen of deksels van 
glazen flessen of potten ook in de 
glasbak worden gestopt). Glas 
wordt vaak per kleur ingezameld. 
Voor dit spel is ervoor gekozen om 
hier geen onderscheid in te maken.

Blauw: Papierbak 
Droge en schone kartonnen 
verpakkingen, zoals die van 
koekjes, hagelslag, schoenen, 
diepvriesproducten, eierdozen, 
etc. en papier, zoals tijdschriften, 
kranten, boeken, papieren 
zakken, etc.
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2. Wat gaat in welke afvalbak?

(Eén of meer spelers)
Leg het karton met de afbeeldingen van de 

afvalbakken in de doos met de vakken. Om de 

beurt stopt een van de kinderen 1 afvalfiche in 
een van de afvalbakken in de doos.

Wanneer alle fiches op zijn, haal je het 
kartonnetje weer weg en controleer je of het 

afval in de juiste bak zit door de fiches een voor 
een om te draaien. De kleur van het fiche moet 
overeenkomen met die van de bak. Kijk of je 

het gerecyclede voorwerp kunt terugvinden 

tussen de afbeeldingen van het bijbehorende vak.

3. Wie ruimt als eerste z’n spulletjes op?

(Twee spelers of twee teams)
Leg de afvalfiches met de kleurzijde naar boven op tafel. Ieder kind neemt 
van elke kleur 3 afvalfiches. De overgebleven fiches worden opzijgelegd 
en vormen de ‘pot’. Vervolgens draaien de kinderen de

fiches om en husselen deze. Het kind dat als eerste jarig is begint en draait 
aan de draaischijf.

Die speler kiest uit de eigen fiches eentje waarvan hij/zij denkt dat het 
in de bak moet die de pijl aangeeft. Een voorbeeld: als de pijl naar de 

blauwe bak wijst, kiest de speler een voorwerp dat in de papierbak moet. 

De spelers controleren of dit goed is door het fiche om te draaien. Komt 
de kleur overeen met de bak, dan gaat het fiche deze afvalbak in. Zo niet, 
dan pakt de speler een fiche uit de pot. Vervolgens gaat de beurt naar de 
speler links van hem/haar. De speler die als eerste alle fiches kwijt is, is de 
winnaar.

4. Recycle Lotto

(Twee of meer spelers)
Leg alle fiches met de afbeelding naar boven neer. Het kind dat als eerste 
jarig is begint en draait aan de draaischijf. Die speler kiest 1 fiche waarvan 
hij/zij denkt dat het in de bak thuishoort.

Daarna wordt het fiche omgedraaid om te zien of het klopt. Zo ja, dan 
mag de speler het fiche houden. Daarna gaat de beurt naar de speler 
links van hem/haar. De speler die na afloop de meeste fiches heeft, is de 
winnaar.
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5. Recycle Memo

(Twee of meer spelers)
Leg alle fiches met de afbeelding naar boven neer. De jongste speler 
begint en kiest 1 fiche. Daarna kiest hij/zij nog een fiche waarvan hij/zij 
denkt dat het in dezelfde bak thuishoort. 

Zodra de speler twee fiches gekozen heeft laat deze beide fiches zien. 
Hebben ze dezelfde kleur, dan mag de speler ze allebei houden en net zo 
lang doorgaan met het zoeken van bij elkaar horende paren voorwerpen 

tot hij/zij een fout maakt. Het spel is afgelopen zodra er geen fiches meer 
over zijn. De winnaar is degene die dan de meeste fiches heeft.

6. Actief zelf recyclen

Maak een recyclebak voor alle spullen die thuis niet in een van de 

afvalbakken kunnen. Denk bijvoorbeeld aan een batterijbakje, een 

glasbak of een bak voor speelgoed en kleine huishoudelijke apparaten 

die stuk zijn, zoals oude telefoons, snoeren, etc. Kijk thuis maar eens in de 

rommellaatjes wat er allemaal weg kan.

Laat de kinderen hierover meedenken. Label de verschillende bakken en 

teken er een symbool op, je kind kan dan duidelijk zien wat waar in gaat. 

Probeer elke week op een vast moment samen met je kind te bedenken 

wat er in de bakken kan en breng de spullen samen weg als deze vol zijn.

7. Wat kun je nog meer doen

Recyclen is belangrijk. Naast recyclen kunnen we nog meer doen om 

ervoor te zorgen dat we minder producten en energie zoals water en 

elektriciteit gebruiken. Hieronder geven we een aantal tips die ervoor 
zorgen dat we minder verspillen:

• Kies producten die herbruikbaar en/of gemakkelijk te recyclen zijn.
• Zet de kraan uit tijdens het tandenpoetsen en douche niet te lang.

• Doe het licht uit als je de kamer verlaat.

•  Laat de auto staan en loop of fiets naar school. Dat is beter voor onze 
planeet en je wordt er ook nog eens fitter van.

• Gebruik geen plastic zakken maar neem een eigen tas mee.

•  Koop geen plastic waterflessen maar drink kraanwater uit een navulbare 
 fles.

•  Koop zo veel mogelijk los verkochte en/of lokale producten met zo min 
mogelijk verpakkingsmateriaal.

•  Koop en verkoop tweedehandsspullen. Er zijn altijd wel anderen 

geïnteresseerd in dingen die je niet langer gebruikt.

• Kweek thuis kruiden en groenten.

•  Koop alleen nieuwe spullen als de oude echt versleten of stuk zijn. 



Probeer kapotte spullen te (laten) repareren in plaats 

van ze weg te gooien of geef ze een tweede leven. 

Een aantal ideeën:

•  Tover een oude broek of T-shirt om tot een 

knuffel of pop. 

• Maak van een blikje een pennenhouder.

•  Verander een plastic wegwerpfles (zonder 
statiegeld) in een mooie bloemenvaas of 

bloempot.

•  Maak van een oude koektrommel een leuke 

spaarpot.

De mogelijkheden om oude (afgedankte) spullen te hergebruiken zijn 

eindeloos. Het internet staat vol leuke creatieve ideeën en oplossingen om 
oude voorwerpen een nieuwe bestemming te geven.

Kortom, door wat kleine aanpassingen in het dagelijks leven kun je de nare 

gevolgen van de klimaatverandering helpen opvangen en je steentje 

bijdragen aan het behoud van de schoonheid van onze planeet, zodat 

ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten.
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WAT HOORT WAAR:

Groen: Biobak (GFT)

Oranje: Plasticbak (PMD)

Vruchtensappak          Melkpak              Plastic zak            Fles water          Shampoofles

       Drankblikje         Conservenblik Ketchupfles Conservenblik Yoghurtbakje

Eierschalen                    Koffiedik                   Visgraat              Bananenschil

Mosselschelpen           Notendoppen              Klokhuis                   Tuinafval



Blauw: Papierbak

Geel: Glasbak

Grijs: Restafvalbak

Beige: Afvalpunt (apart inzamelen)

Eierdoos                Envelop                Tijdschrift                  Krant                  Notitieblok

   Printpapier        Schoenendoos   Waspoederdoos     Pakketdoos         Koekjesdoos

Schuurspons                    Pleister                      Potlood                          Luier

Spiegel                     Aardewerk                      

Glazen flessen en potten

Verf                   Afstandsbediening            Spuitbus                      Batterijen                 

Gloeilamp                Broodrooster

8



19877

Groei op met Jumbo
Met de serie ‘ik leer…’ 
oefenen kinderen 
spelenderwijs bepaalde 
vaardigheden. De 
spellen zijn ontwikkeld 
in samenwerking met 
professionals en sluiten 
aan bij de lesstof en 
belevingswereld van het 
kind. Voor iedere leeftijd 
een passend spel. Oefen 
alvast thuis wat je straks op 
school leert!

Mijn eerste leerspel 1+

Basisvaardigheden
ontwikkelen 2+

Voorbereiden op
de basisschool 3+

Basisschool•Groep 1 4+

Basisschool•Groep 2 5+

Basisschool•Groep 3 6+
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