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Ride and Smile
Educatieve activiteiten
over milieubewustzijn

Module:  
Broeikaseffect en klimaatverandering

Doelgroep: 
7-10 jaar

Onderwerp(en): Natuurwetenschappen en sociale wetenschappen, wiskunde, Italiaans, Engels, kunst, aardrijkskunde, geschiedenis
Onderwerp: Broeikaseffect en klimaatverandering
Duur: 40 uur 
Materiaal: Gebruik van technologische hulpmiddelen (LM, computer, camera en videocamera), educatieve software, verbruiksgoederen, gere-
cycleerd materiaal, video, boeken, gidsen, folder, materiaal verspreid door milieuverenigingen die in het gebied actief zijn.

Inhoudelijke gebieden (volgens 
de leerplannen) / Belangrijkste 
sleutelgebieden:
• Natuur en milieu

Beschrijving: 
Gezien de schade die de mens aan het milieu toebrengt, wordt het voor de toekomstige generaties een on-
vermijdelijke uitdaging om milieu-educatie voor duurzame ontwikkeling te plannen, opgevat als een proces 
van hervorming van de levenswijze en de opvatting van het milieu. De voorgestelde activiteiten hebben 
tot doel de leerlingen volledig bewust te maken van hun rol in het milieu, uitgaande van de kennis van het 
grondgebied en van de problemen die verband houden met het niet-duurzame gebruik ervan (vervuiling, 
afvalproductie, beheer van natuurlijke hulpbronnen, wijziging van de ecosystemen...).
De educatieve tussenkomst van de school, die „een actieve pedagogie“ van bemiddeling bevordert, die „de 
ervaring, de verkenning, de relatie met leeftijdsgenoten, met de natuur, voorwerpen, kunst, het grondge-
bied“ (uit de Aanwijzingen voor het Leerplan) versterkt, is essentieel opdat het kind de verschillende aspec-
ten van de werkelijkheid kan integreren, kan nadenken over het juiste gedrag voor de bescherming van het 
milieu en zijn hulpbronnen, kan leren over „goede praktijken“ voor „duurzame ontwikkeling“.
Het wordt steeds belangrijker om volwassenen en kinderen samen te heropvoeden tot een logica waarin 
de natuur en haar hulpbronnen centraal staan, om schade aan het ecosysteem te voorkomen, maar ook 
verspilling, buitensporige en ongemotiveerde consumptie die, zelfs in kleine dagelijkse handelingen, kan 
worden vermeden.

Er zullen belangrijke trajecten worden gecreëerd, met onderzoeks- en experimentele activiteiten die het 
mogelijk maken de barrières tussen de disciplines te overwinnen. De cursus beoogt de vorming van be-
wuste en verantwoordelijke burgers, in een Europese en mondiale context, naar de bescherming van de 
natuurlijke omgeving door middel van: volledig bewustzijn van hun rol in de bescherming van het milieu; 
kennis van het grondgebied en van de problemen in verband met het niet-duurzame gebruik ervan; de 
ontwikkeling van het vermogen om nieuwe oplossingen te beheren en te ontwerpen; de verwerving van 
kennis met betrekking tot milieusystemen en de relaties die deze integreren; het besef dat de grote proble-
men van de mensheid alleen kunnen worden opgelost door nauwe samenwerking en met respect voor de 
diversiteit van de volkeren.



Leerbehoeften: 
De leerlingen 
• weten hoe je een omgeving moet verkennen.
• weten hoe een probleem te identificeren, het te analyseren en 

voorgestelde oplossingen uit te werken.
• bezitten probleemoplossende vaardigheden

Leerdoelen / Verwachte competenties: 
1 Leerdoelen van de nationale richtlijnen 
• Kennis van het gebied door de perceptieve benadering en directe 

observatie
• Identificeer en beschrijf de fysieke en antropogene elementen die 

de landschappen van iemands leefomgeving en iemands werkelij-
kheid karakteriseren

• Menselijke positieve en negatieve ingrepen in iemands omgeving 
herkennen

• Waarnemen en interpreteren van natuurlijke milieuveranderingen 
en die gemaakt door mensen

• eenvoudige verschijnselen uit het dagelijks leven beschrijven die 
verband houden met klimaatverandering

• Het internet gebruiken om nieuws en informatie te vinden
• De observatiegegevens weergeven door middel van tabellen, kaar-

ten, diagrammen en tekeningen

2 Leerdoelen schoolcurriculum
• Zich bewust worden van het belang van respect en milieubescher-

ming
• Ontdek de typische elementen van een natuurlijke en kunstmatige 

omgeving.
• Een houding van bescherming en respect ten aanzien van milieu 

en levende wezens
• Identificeer een milieuprobleem, analyseer het en werk een oplos-

sing/voorstel uit.
• De typische elementen van een natuurlijke en menselijke omgeving 

verkennen, begrepen als een ecologisch systeem
• Huidige situaties van respect voor / uitbuiting van het milieu identi-

ficeren
• De belangrijkste effecten van menselijk ingrijpen op het milieu iden-

tificeren.
• De gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen (water, lucht, bo-

dem ...) op een bewuste en verantwoordelijke manier gebruiken
• Hergebruik van materialen



• Ken het probleem van de verdeling van hulpbronnen op aarde, hun 
hoeveelheid en hun regeneratie

• Bevorderen van een passende houding om het milieu te respecte-
ren en te beschermen.

• Het besef aanmoedigen dat het milieu een te verdedigen goed is.
• Hun eigen gedrag analyseren door de gevolgen ervan te evalueren 

op de gezondheid en het milieu
• Een „milieubewustzijn“ ontwikkelen om actief en bewust deel te 

nemen aan de eigen milieukeuzen, gericht op het hoogste niveau 
van welzijn en gezondheid

3 Specifieke vaardigheden
• Informatie verwerven en interpreteren
• Omgaan met problematische situaties
• Het besef aanmoedigen dat gezondheid en milieu activa zijn die 

moeten worden verdedigd
• Zich ervan bewust zijn dat iedereen met zijn eigen gedrag kan bij-

dragen tot het klimaat verandering



Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 1
Introductie
De factoren 
van het klimaat 
identificeren en 
begrijpen.

De elementen 
herkennen 
waarmee het 
klimaat zich 
manifesteert

Begrijpen dat 
deze verande-
ringen ook te 
wijten zijn aan 
menselijke acti-
viteiten

Startactiviteit 
De leraar begint de activiteit met de vraag wat klimaatverandering is?
De leerlingen bespreken het onderwerp en geven hun mening
De leerlingen bekijken enkele video‘s over klimaatverandering

Hoofdactiviteit
Leerlingen analyseren klimaatfactoren en elementen: regen, wind en in het 
bijzonder in het bijzonder de temperatuur

Eindactiviteit
De leerlingen sluiten af met een tekening die hun indruk van het onderwerp 
illustreert.

De leerlingen kunnen 
• Informatie verwerven 

en interpreteren
• Omgaan met proble-

matische situaties
• een „milieubewust-

zijn“ ontwikkelen om 
actief en bewust deel 
te nemen aan de 
eigen milieukeuzes, 
gericht op het hoogs-
te niveau van welzijn 
en gezondheid

technologische 
hulpmiddelen (LM, 
computer, camera 
en videocamera); 
educatieve soft-
ware; gerecycleerd 
materiaal; video; 
boeken; gidsen; 
folder; materiaal 
verspreid door mi-
lieuverenigingen die 
in het gebied actief 
zijn

Aanvullende hints, media, nuttige links 
https://www.youtube.com/watch?v=Hkk9zKiR1_o&ab_channel=CaritasLodigiana
https://www.youtube.com/watch?v=fFDxfikcZJI&ab_channel=Saint-GobainItalia
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Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 2
Weten hoe te 
herkennen welk 
„deugdzaam 
gedrag“ kan 
worden toege-
past om
dergelijke ver-
anderingen af 
te remmen

Startactiviteit 
De leraar opent de discussie na het bekijken van enkele video‘s
Leerlingen proberen de oorzaken van de waargenomen veranderingen te 
identificeren; begrijpen wat het broeikaseffect is.
Oorzaak-gevolgrelaties identificeren 
Leerlingen identificeren welk gedrag van invloed is op de waargenomen 
veranderingen

Hoofdactiviteit
De leerlingen maken posters met een samenvatting van de oorzaken en 
gevolgen van klimaatverandering en vervuiling van de lucht, het water en de 
bodem 

Waar mogelijk maken de leerlingen buitenactiviteiten, in de schooltuin of 
in een nabijgelegen park voor studie en onderzoek zoals observeren van 
kenmerken en habitats van bestuivende insecten, het observeren en onder-
zoeken van de meest geschikte planten soorten om ze aan te trekken.

Eindactiviteit
Leerlingen maken duurzaamheidsuitdaging quizzen en spelletjes:
1 Groenvriendelijk: zoek milieuvriendelijke
acties
2. Richt de mol en ... naar beneden met afval!

De leerlingen kunnen 
• Informatie verwerven 

en interpreteren
• Omgaan met proble-

matische situaties
• een „milieubewust-

zijn“ ontwikkelen om 
actief en bewust deel 
te nemen aan de 
eigen milieukeuzes, 
gericht op het hoogs-
te niveau van welzijn 
en gezondheid

technologische 
hulpmiddelen (LM, 
computer, camera 
en videocamera); 
educatieve soft-
ware; gerecycleerd 
materiaal; video; 
boeken; gidsen; 
folder; materiaal 
verspreid door mi-
lieuverenigingen die 
in het gebied actief 
zijn

Aanvullende hints, media, nuttige links 
https://www.youtube.com/watch?v=VxdusxIRIkQ&ab_channel=iolanz
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4DcrFeRQo&ab_channel=MauroBorgarello
https://wordwall.net/play/11192/027/334
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Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 3
Het internet 
gebruiken om 
nieuws en 
informatie te 
vinden

Observatiege-
gevens weer-
geven door 
middel van ta-
bellen, kaarten, 
diagrammen en 
tekeningen

Startactiviteit 
Leraar en leerlingen identificeren de elementen waar de vervuiling vandaan 
komen
Hoofdactiviteit
De leerlingen analyseren gerelateerde gegevens over de emissies van de 
verschillende transportmiddelen
De leerlingen analyseren gerelateerde gegevens met emissies in de eigen 
stad
De leerlingen analyseren het verband tussen luchtkwaliteit en de effecten op 
de gezondheid van burgers
Eindactiviteit
De leerlingen maken grafieken (op papier en digitaal)
De leerlingen maken een 3D-model  met betrekking tot de gegevens van 
CO2 grammen - kilometer - persoon

De leerlingen kunnen 
• Informatie verwerven 

en interpreteren
• Omgaan met proble-

matische situaties
• een „milieubewust-

zijn“ ontwikkelen om 
actief en bewust deel 
te nemen aan de 
eigen milieukeuzes, 
gericht op het hoogs-
te niveau van welzijn 
en gezondheid

technologische 
hulpmiddelen (LM, 
computer, camera 
en videocamera); 
educatieve soft-
ware; gerecycleerd 
materiaal; video; 
boeken; gidsen; 
folder; materiaal 
verspreid door mi-
lieuverenigingen die 
in het gebied actief 
zijn

Aanvullende hints, media, nuttige links 
https://www.youtube.com/watch?v=Hkk9zKiR1_o&ab_channel=CaritasLodigiana
https://www.youtube.com/watch?v=fFDxfikcZJI&ab_channel=Saint-GobainItalia
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Lesplan
Volgorde & fase 
doelstelling

Actiestappen en impulsen Geconcretiseerde 
competentieverwach-
tingen

Leermateriaal

Fase 4
Weten hoe te 
herkennen welk 
„deugdzaam 
gedrag“ kan 
worden toege-
past om
dergelijke ver-
anderingen af 
te remmen 

Startactiviteit 
Leraar en leerlingen verdiepen zich in de studie van de 2030-agenda 
Leerlingen analyseren het Greta Tumbergh-fenomeen
Leerlingen  bekijken video‘s over het onderwerp

Hoofdactiviteit
Leerlingen bestuderen de ecologische voetafdruk en de biocapaciteit 
Leerlingen berekenen de ecologische voetafdruk met hun familie met be-
hulp van de rekenmachine ontwikkeld door het WWF

Eindactiviteit
Open discussie over de ecologische voetafdruk
SPEL / quiz
1.“Meet je ecologische voetafdruk“
2. De juiste manier

De leerlingen kunnen 
• Informatie verwerven 

en interpreteren
• Omgaan met proble-

matische situaties
• een „milieubewust-

zijn“ ontwikkelen om 
actief en bewust deel 
te nemen aan de 
eigen milieukeuzes, 
gericht op het hoogs-
te niveau van welzijn 
en gezondheid

technologische 
hulpmiddelen (LM, 
computer, camera 
en videocamera); 
educatieve soft-
ware; gerecycleerd 
materiaal; video; 
boeken; gidsen; 
folder; materiaal 
verspreid door mi-
lieuverenigingen die 
in het gebied actief 
zijn

Aanvullende hints, media, nuttige links 
https://www.teleambiente.it/greta_thunberg_2019_personaggio_dell_anno/
https://www.youtube.com/watch?v=rYCG_Ko9ikg
https://www.youtube.com/watch?v=CiGG1xbglAk&ab_channel=geom.SilvioPopoli
https://www.wwf.ch/it/vivere-sostenibile/calcolatore-dell-impronta-ecologica
https://wordwall.net/play/11229/150/208
https://wordwall.net/play/12365/845/768
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