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Doe-opdracht 1B: Verpakkingsboodschap PMD 
Deze opdracht doe je samen met een groepje.  

 

Wat ga je doen?  
Vandaag leer je alles over verpakkingsafval en over PMD. PMD staat voor Plastic, Metaal (blikjes) en 
Drankenkartons (drinkpakken). In sommige gemeenten gaat dit PMD-afval samen in één zak.  
Als je klaar bent, weet je welke verpakkingsmaterialen er allemaal zijn. Je kunt dan zeggen van welke 
materialen een verpakking is gemaakt en in welke afvalbak de lege verpakking moet. 
 

Nodig 
 Een wit A3-vel papier en dikke en dunne stiften. 

 Een paar tijdschriften en supermarktfolders, scharen en lijm.  

 

Aan de slag! 
 
Stap 1 Neem het vel papier. Bekijk samen voor welk soort verpakkingsafval jullie een poster gaan 
maken. Elk groepje heeft een andere soort verpakkingsafval (PMD, glas, blik, papier/karton, restafval)  
 
Stap 2 Kunnen jullie voorbeelden opnoemen van producten die zijn gemaakt van jullie soort 
verpakkingsmateriaal? Zit je in het PMD-groepje bedenk dan voorbeelden van plastic, blik en 
drankkarton. Denk ook aan de voorbeelden die de leerkracht heeft laten zien. 
 
Stap 3 Je gaat samen een poster maken. Je wil met de poster anderen laten zien welke verpakkingen 
allemaal apart weggegooid moeten worden. En in welke afvalbak de lege verpakkingen moeten. 
 
Stap 5 Pak de tijdschriften erbij en ga op zoek naar plaatjes van verpakkingen die zijn gemaakt van 
jullie verpakkingsmateriaal. Dus verpakkingen van glas, papier en karton, PMD, etc. Knip alle plaatjes 
uit en plak ze allemaal op de poster. Hou op de poster nog ruimte over om tekst op te schrijven. 
Teken op de poster eventueel ook een bak of zak waar het afval in moet. 
 
Stap 6 Bedenk een tekst waarmee je andere mensen uitlegt waar ze hun verpakkingsafval moeten 
inleveren. Bijvoorbeeld: Doe al je plastic, blikjes en drankpakken in de PMD-zak! 
 
Stap 7 Hang de poster op in je klas. Zo kan iedereen zien wat jullie hebben gemaakt en kun je van 
elkaar leren! 

   


