
Groep 7/8
Wat heb je 
nodig?
Pen, 
knutselspullen

Tijd
30 minuten

Werkwijze
Alleen

Je legt uit aan anderen 
waarom onze aarde aandacht 
verdient.

Aandacht voor de aarde

Onderzoek 
van Janouk

 . Het doel van Earth Hour is 
vooral het aandacht vragen 
voor de aarde en de natuur 
een stem geven.

 .
 . Iets wat ook gebeurt door 

Earth Hour is een besparing 
van stroom. Doordat 
miljoenen mensen hun licht 
uitdoen, wordt er wereldwijd 
in dat uur een paar procent 
minder stroom gebruikt. Dat 
is niet het belangrijkste van 
Earth Hour, maar natuurlijk 
wel een goede toevoeging.

 .
 . Elk jaar doet Astronaut 

André Kuipers ook mee 
met Earth Hour. In 2012 niet 
vanaf de aarde, maar vanuit 
het ruimteschip ISS! Op een 
paar honderd kilometer 
boven de aarde ging ook 1 
uur lang het licht uit.

 .
 . Er zijn meer ideeën van 

mensen om aandacht te 
vragen voor de aarde en 
duurzaamheid. Zo bestaan 
er dagen als ‘Koop Niets 
Dag’, waarbij je die dag geen 
nieuwe spullen mag kopen. 
Of de ‘Nationale Week 
Zonder Vlees’. 

Teken een 
vinkje bij de 

weetjes die je 
al kende!

Een speciaal evenement
Lees het verhaal en geef antwoord op de vraag.

Goed voor de aarde
Goed voor de aarde en natuur 
zorgen kan op veel manieren. 
Ongetwijfeld heb jij een 
klasgenoot die wel eens iets 
goeds doet op dit gebied. 
Zet hem of haar in de 
schijnwerpers door deze 
medaille vol te schrijven met 
wat zij of hij goed doet.

Vergeet niet om het ook te laten 
zien aan jouw klasgenoot.

Waarom heeft het zin om het licht een uur uit te doen? 



Spel
Het is goed om stil te staan bij de aarde. Om te 
beseffen hoe belangrijk de aarde is en dat we zuinig 
moeten zijn omdat we er maar één van hebben.
 
Met een spel kun je op een leuke manier aandacht 
vragen voor iets. Maak zelf een spel over de aarde. 
Je mag zelf bepalen hoe je dat doet, je kunt het 
bijvoorbeeld knutselen. Janouk heeft een paar ideeën 
opgeschreven. Je mag ook iets anders bedenken. Het 
belangrijkste is dat mensen door jouw spel begrijpen 
dat het goed is om soms stil te staan bij de aarde en 
alles dat het ons te bieden heeft.
 
Het zou geweldig zijn als je thuis ook meedoet met 
Earth Hour. Je kunt dan jouw spel gebruiken in het uur 
dat het licht uit is. Maar dat kan natuurlijk ook op ieder 
ander moment!

Iedereen kan meedoen met Earth Hour. 
Het is op zaterdag 27 maart 2021, van 20:30-21:30 uur. Je hoeft je er niet 
voor aan te melden en mag ook best een andere tijd kiezen. Op die tijd 
is er wel een leuke livesteam van WWF. Met muziek en mooie video’s. 
Dat kun je vinden op de website wwf.nl/earthhour.

Uitleggen
Test je spel op een klasgenoot. Werkt het of moet 
je nog iets aanpassen? Schrijf een korte uitleg van 
het spel op papier. Schrijf erbij wat het doel is.
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Wat vind je het allerbelangrijkste onderwerp? Zet daar een rondje omheen. 
Leg uit waarom.

Wat is volgens jou de beste manier om meer aandacht te geven aan dit onderwerp?

Het is goed om af en toe het licht 
uit te doen. Steek dan gezellig 
kaarsen aan van bijvoorbeeld 

bijenwas.

To
eko

mst-tip van Janouk

Ideeënlijstje van Janouk
Een memory-spel met 

plaatjes van de allermooiste 
natuur op aarde.

Een rebus waaruit een mooie 
kreet komt.

Een woordzoeker met 
woorden die gaan over 

duurzaamheid.
Een quiz over het onderwerp 

dat jij bij opdracht 4 het 
belangrijkste vond.

Waar moet het over gaan?
Het is niet voor niets dat veel mensen aandacht vragen voor de aarde. Als alles goed 
zou gaan en er geen problemen op de wereld waren, dan was Earth Hour niet nodig. 
Voor welke onderwerpen die te maken hebben met natuur en duurzaamheid moet 
meer aandacht komen? Schrijf het vak binnen 1 minuut vol.


