23. Prijzenslag

Eigenaar: Gemeente Den Haag, Archeologie & Natuur- en Milieueducatie, team Milieueducatie
Doelgroep: Groep 7 en 8
Onderwerpen SLO-themalijn voeding: 4 eten en duurzaamheid
7 etiketten
Doelen
Belangrijk doel van de keuzekisten is leerlingen te 'leren kiezen'. Kinderen krijgen activiteiten
aangereikt waarbij zij kunnen nagaan de opvattingen over een bepaalde kwesties in de samenleving
zijn, welke belangen er achter bepaalde opvattingen schuilgaan en welke handelingsperspectieven dat
oplevert. Aan het einde van de lesactiviteiten zijn de leerlingen in staat op basis van nieuwe informatie
hun keuze te het overwegen. Ze kunnen hun keuze motiveren en er achter gaan staan.
Soort activiteit: Keuzekist
Periode: Hele jaar
Locatie: Klaslokaal
Omschrijving
Als producten met een keurmerk beter zijn, dan moeten toch alleen díe producten in de winkels
aangeboden worden? Of toch niet? Een prijskaartje laat alleen zien wat je voor iets moet neertellen.
Maar wat zit erachter? Misschien betalen dieren er wel de tol voor. Of het milieu? Allerlei winkels
bieden daarom steeds vaker de keuze uit ecologische en biologische producten. De keuzekist helpt uw
leerlingen hun eigen standpunt te bepalen. Ze gaan op zoek naar het verhaal achter de prijzen om zo
zelf een afweging te maken tussen prijs en kwaliteit. En ze ontdekken de waarde van informatie op
(voedings-)artikelen. In 9 stappen gaan de leerlingen aan de slag om hun eigen standpunt te
formuleren. Ze gaan op zoek naar argumenten, onder andere met behulp van internet. Daarna gaan de
leerlingen met elkaar in discussie en presenteren tenslotte de visie van hun groepje. Praten over de
eigen meningen en die van anderen geeft leerlingen inzicht in de verschillende
handelingsmogelijkheden.
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Contactpersoon: Sonja van Breukelen
Wil je het product inzien of heb je interesse om het product over te nemen? Neem contact op via
milieueducatie.po@denhaag.nl
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