
 

Recycle je rot!
Zeedieren maken van afval en ander kosteloos materiaal
Wist je dat je van afval en ander kosteloos materiaal super mooie dingen kunt 
maken? Geïnspireerd door kunstenares Sayaka Ganz, maken wij onze eigen 
ontworpen zeedieren. 

Duratie : 45 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Creatieve 
ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Creatief

Groepsgrootte : Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10 
kinderen

• schone en veilige materialen welke normaal 
gesproken weggegooid zouden worden 
(yoghurtpakken, plastic flessen, dopjes, 
bubbeltjesplastic etcetera) Vermijd metaal en 
glas!

• lijmpistolen (voor de pedagogisch 
medewerkers!)

• lijmsticks voor het lijmpistool
• alleslijm
• scharen
• plakband

Wat heb je nodig?

Wat gaan we doen?
We laten ons inspireren door kunstenares Sayaka Ganz, en maken met behulp van kosteloos materiaal en 
verschillende soorten (veilig en schoon) afval de mooiste zeedieren!

 



 

Voorbereiding
• Bekijk met de kinderen het werk van kunstenares Sayaka Ganz. Sayaka geeft verschillende soorten 

materialen een tweede leven, en tovert dit om tot de mooiste kunstwerken. Hier onder staat een link 
van een kort filmpje die je kunt bekijken met de kinderen, maar uiteraard kun je de kinderen haar 
werk ook zelf laten opzoeken. Er zijn veel mooie foto's te vinden op internet! Onder het thema 
"swimming" op haar website staan bijvoorbeeld de mooiste zeedieren afgebeeld. Kijk eens op: 
https://sayakaganz.com/motion/swimming/

• Verzamel materialen die je zou willen gebruiken bij deze activiteit. Je kunt de ouders van te voren 
vragen om materialen mee te nemen, maar je kunt er ook voor kiezen om samen met de kinderen 
onze Trashure Hunt te doen, waardoor je op een hele leuke manier deze activiteit inleidt! 

Aan de slag!
1. Bespreek met de kinderen het effect van plastic op het milieu. Hierdoor worden kinderen zich meer 

bewust van het effect van afval (en voornamelijk plastic) op deze wereld. Wat gebeurd er met plastic 
en wat doet dat met onze planeet? Kijk voor meer informatie over dit onderwerp eens (samen met de 
kinderen) op de website van de Plastic Soup Foundation. Bijvoorbeeld op het onderdeel: 
https://www.plasticsoupfoundation.org/effecten-op-milieu/

2. Je kunt uitleggen dat het knutselen met afval en kosteloos materiaal er voor zorgt dat afval een 
tweede leven krijgt, en dit dus toch gerecycled wordt! Leuk om te doen, en beter voor het milieu. 

3. Tijd om de handen uit de mouwen te steken! De kinderen mogen zelf weten welk zeedier zij willen 
maken en hoe zij dit vorm gaan geven. Als ze aan de slag willen gaan met zwaardere en grotere 
materialen, is het handiger om hier een lijmpistool bij te gebruiken. Laat de kinderen dit niet zelf 
doen! Help de kinderen hier dan bij door hen aan te laten wijzen wat er vastgeplakt moet worden, en 
lijm dit dan zelf vast. Dit is de meest veilige manier. 

Tips:
1. Bij deze activiteit kun je zelf beslissen hoe groot je het maakt. Je kunt het inleiden met onze Trashure 

Hunt. Ook kun je de kinderen bewust maken van de meerwaarde van recycling en van de effecten 
van (plastic) afval op het milieu. 

2. Uiteraard kun je deze activiteit ook opdelen over meerdere dagen of dagdelen, en zelf beslissen hoe 
lang je de kinderen hier aan laat werken. 

 



 

Bron
• http://www.thesmartteacher.com/exchange/resource/1555/Sea-Trash

• https://www.youtube.com/watch?v=Wu6jRZLdOj8
 


