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Plastic is overal
Kijk eens om je heen?
Zie je iets dat van plastic gemaakt is?
Op school, in de keuken, in de schuur……
Zie jij spulletjes van plastic?
Of waar een stuk plastic aan zit?
Dit boek gaat over plastic.
Je krijgt antwoord op vragen als:
 Wat betekent het woord plastic?
 Hoe wordt plastic gemaakt?
 Welke soorten plastic zijn er?
 Waarom wordt plastic veel gebruikt?
 Wat is er vervelend aan plastic?

Plastic op school

Plastic in de keuken
Plastic in de schuur

1. Olie en gas
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Olie en gas?
Dit boek ging toch over plastic?
Ja, maar olie of gas heb je nodig.
Zonder olie en gas is er geen plastic.
Olie en gas zit onder de grond.
Het zit er al miljoenen jaren.
De mens haalt het naar boven.
Die olie en gas kun je niet zo gebruiken.
In een grote fabriek wordt de olie bewerkt.
Uit de olie wordt gas en benzine gehaald.
Olie is vooral een goede brandstof.
Maar door allerlei trucjes kun je er ook
plastic van maken.

OLIE

2. Plastiek
Plastic komt van het woord plastiek.
Plastiek is de kunst van het vormen.
Met klei kun je allerlei vormen maken.
Een beeldje van klei noem je een plastiek.
Waarom zie je zoveel plastic dingen?
Mensen kiezen vaak voor plastic,
 omdat plastic goedkoop is.
 omdat plastic licht is en
 omdat plastic sterk is.
Fabrieken kunnen plastic spullen snel maken.
Niet alleen snel, maar ook veel tegelijk.
Plastic is heel makkelijk in elke vorm te
maken.

sterk

plastic
goedkoop

licht

3. Plastic korrels en poeder
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Ik werk in een fabriek.
Deze fabriek maakt uit de olie plastic korrels.
In een machine smelt het plastic.
Een andere machine maakt er korrels van.
Het zijn korrels in alle kleuren (1).
In de fabriek maken we ook plastic poeder.
We maken verder niets van plastic.
Geen emmers of bordjes, geen zakjes of
flessen, nee alleen maar korrels en poeder.
De korrels gaan in een grote silo (2).
Daar worden ze bewaard.
Daarna worden ze verkocht.
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4. Op weg
Mijn wagen zit vol plastic korrels.
Ze stroomden uit de silo in mijn tank.
Ik breng de korrels weg.
Ze zijn verkocht aan een fabriek.
Ik rijd elke dag naar een andere fabriek.
De ene fabriek maakt speelgoed.
Een andere fabriek maakt plastic zakken.
De volgende dag is de flessenfabriek aan de
beurt.
Ze gebruiken allemaal mijn korrels.
Voor de flessen breng ik doorzichtige korrels.
Voor het speelgoed alle felle kleuren.
Daar houden kinderen van.

5. Over mallen en smelten
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De plastic korrels komen in mijn fabriek.
We maken van alles van plastic: bordjes, lepels,
bekers, vorken en messen.
Hoe maken we dat?
Zie je dat ding dat ik draag? Het is een mal (1).
In de mal zie je de vorm van lepels.
De mal gaat dicht, net als een boek.
Binnen in zitten de vormen van 16 holle lepels.
Een machine maakt de plastic korrels heet (2).
De korrels smelten. Het wordt een plastic pap.
Een machine spuit de pap in de mal.
Alle holle lepels lopen vol met groen plastic.
De pap wordt snel hard.
De mal gaat open.
Er rollen 16 groene lepels (3) uit.
We maken lepels in alle kleuren.
De machines gaan dag en nacht door.
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6. Soorten plastic
Er zijn heel veel soorten plastic.
Op deze bladzijde vind je voorbeelden.

Nylon bestaat al heel lang.
Van nylon worden draden gemaakt.
Met draden kun je weven.
Zo krijg je textiel, maar je kunt er
ook touw van maken.
Nylon is superlicht.
Bekend zijn nylonkousen,
jassen, tassen en tenten.

PVC is licht en sterk.
Plastic pijpen en buizen zijn vaak van PVC
gemaakt. Ook zacht speelgoed wordt van
PVC gemaakt.

Celluloid is de oudste soort plastic.
Het werd vroeger veel gebruikt.
Nu bijna niet meer.
Celluloid vliegt snel in brand.
Pingpongballen zijn van celluloid.
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PET-plastic kom je heel veel tegen.
Het is licht en sterk.
Het bekendst zijn de flessen en zakken.
Van PET kun je ook kleding en dekens maken.
De stof heet fleece (1) (zeg: flies).
Fleece is lekker warm en zacht.
Teflon is een glad plastic.
Een dun laagje zit binnen in een koekenpan.
Het eten kan niet vast gaan zitten in de pan..
Daar zorgt het plastic teflon voor.

7. Plastic blijft
Plastic is sterk, licht en goedkoop.
Dat is erg fijn aan plastic.
Maar plastic is niet altijd fijn.
Het is een ramp voor de natuur.
De natuur ruimt alles zelf op.
Een blad, een dood dier, een klokhuis….
De natuur ruimt het zelf op.
Daar zorgen schimmels en bacteriën voor.
Een plastic zak of rietje blijft liggen.
Het is geen eten voor schimmels.
Bacteriën lusten geen plastic.
Een dier eet het af en toe op.
Het dier wordt er ziek van.
Plastic blijft. Het blijft er voor honderden jaren.

blijft in de natuur

plastic
maakt ziek

8. Plastic soep
Ook in de zee blijft het plastic.
Het lijkt wel een plastic soep.
Een deel drijft op het water.
Een ander deel zweeft rond onder water.
Alles wat de mens in zee gooit,
komt vaak weer terug aan land.
Het spoelt aan op stranden.
Veel dieren komen vast te zitten in plastic.
Andere dieren eten plastic.
Plastic verteert niet in de maag.
Het dier wordt ziek en sterft.
Wat moet er gebeuren?

9. Oplossingen
Hoe komen we van die plastic hoop af?
Gebruik minder plastic:
Neem geen plastic tas, maar een gewone tas.
Gebruik een drinkbeker die je opnieuw gebruikt.
Gebruik geen plastic rietjes.
Plastic kun je opnieuw gebruiken:
Bewaar je plastic afval apart.
Dit plastic afval gaat naar een fabriek.
In die fabriek worden er van het oude plastic
weer nieuwe korrels gemaakt.
Van dit plastic wordt van alles gemaakt:
bloempotten, tuinstoelen, speelgoed en nog veel

10. Filmpjes

Hoe wordt een
vuilniszak gemaakt?

Huisje Boompje Beestje
Petfles

Van oude fles
naar nieuwe fles

Klik hier

Klik hier

Klik hier

https://schooltv.nl/video/huisjeboompje-beestje-petfles/#q=plastic

https://schooltv.nl/video/plasticrecyclen-hoe-doe-je-dat-van-oude-fles
-naar-nieuwe-fles/#q=plastic

https://schooltv.nl/video/hoe-worden
-vuilniszakken-gemaakt-een-zak-omafval-in-te-verzamelen/#q=plastic

Bronnen

https://kids.britannica.com/kids/article/plastic/400149/252395-toc
https://mocomi.com/plastic/

http://www.plasticheroes.nl/hoe
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