
Antwoordenblad bij de lesbrief Zeemeerminderen van DuRF


Groep 5/6 

Vragen over de video 
 
1. Vogels (zeemeeuwen), zeeschildpadden, vissen, walvis, zeehonden,  
    haaien (in cirkel zwemmend), dolfijn (en evt. zeester).


2. B (Ze veranderen in zeemeerminnen).


3. Schelpen (en zeester in het midden).


4. Dat de zee steeds ongezonder wordt door vervuiling. Nu is er nog kleur 
    in de zee (de prachtige vissen, planten en koralen), maar als de zee steeds 
    vervuilder raakt, worden de dieren, planten en koralen steeds  
    ongezonder en gaan ze uiteindelijk dood. 

Vragen over de muziek en het lied 

1. C (een intro of voorspel).


2. A (piano).


3. Met ‘kinderen wordt bedoeld: alles dat leeft in de zee (dieren, planten en  
    koralen).

4. C


5a. Met ‘We gaan met elkaar een beetje meer minderen wordt bedoeld dat 

      we met elkaar minder plastic (moeten) gaan gebruiken.


  b. Door -plastic te recyclen (hergebruiken)

               -minder plastic verpakkingen te kopen 

               -stoffen tasjes i.p.v. plastic tasjes te kopen   
               -geen plastic wegwerpflesjes te kopen maar hervulbare flesjes

               -geen plastic/afval op straat, de natuur en in zee gooien maar in de 

                 vuilnisbak 
               -afval beter te scheiden, etc. 


  c. Plastic soep 
 
6. Het woord ‘zee’ komt 9 keer voor. Dus 9 schelpen/zeesterren zijn er  
    gekleurd.




Groep 7/8 

Vragen over de video 
 
1. Vogels (zeemeeuwen), zeeschildpadden, vissen, walvis, zeehonden,  
    haaien (in cirkel zwemmend), dolfijn (en evt. zeester).


2. Het schelpenhart in het zand staat symbool voor het ‘hart’ van de zee.

    Alles wat leeft in de zee.


3. Ze worden in zeemeerminnen.


4. Dat de zee steeds ongezonder wordt door de vervuiling. Nu is er nog kleur 
    in de zee (de prachtige vissen, planten en koralen), maar als de zee steeds 
    vervuilder raakt, worden de dieren, planten en koralen steeds ongezonder  
    en gaan ze uiteindelijk dood. 

Vragen over de muziek en het lied 

1. C (een intro of voorspel).


2. B (piano).


3. Met ‘kinderen wordt bedoeld: alles dat leeft in de zee (dieren, planten en  
    koralen).

4a. C


4b. A (Het heeft steeds dezelfde tekst), C (Je kunt het vaak makkelijk 

          meezingen) en D (De titel (of een deel ervan) komt er vaak in voor) 
 

5a. Met ‘We gaan met elkaar een beetje meer minderen wordt bedoeld dat 

      we met elkaar minder plastic (moeten) gaan gebruiken.


  b. Door -plastic te recyclen (hergebruiken)

               -minder plastic verpakkingen te kopen 

               -stoffen tasjes i.p.v. plastic tasjes te kopen   
               -geen plastic wegwerpflesjes te kopen maar hervulbare flesjes

               -geen plastic/afval op straat, de natuur en in zee gooien maar in de 

                 vuilnisbak 
               -afval beter te scheiden, etc. 


  c. Plastic soep 
 
6. Het woord ‘zee’ komt 9 keer voor. Dus 9 schelpen/zeesterren zijn er  
    gekleurd.


