Onderwerp 3. Wat je kunt doen met spullen die je over hebt.
•

Wat doen Fleurtje en Floor met de spullen die ze over hebben?

	Fleurtje en Floor ontdekken dat ze in hun moestuin veel te veel appels, peren,
preien, sla en uien hebben. Het is teveel om zelf op te eten. Fleurtje eet op een
dag 1 appel en 1 peer. Floor eet op een dag 2 appels. Ze eten samen op een dag
3 appels en 1 peer. In een week, 7 dagen, eten ze dus samen 21 appels en 7 peren.
Fleurtje en Floor hebben in hun tuin wel 100 appels en 100 peren! En wel 20
preien, 10 kroppen sla en een berg uien. Wat kunnen ze met al die groenten en al dat fruit doen? Je kunt groenten en
fruit niet lang bewaren. Heel snel is alles rot. Fleurtje en Floor willen wat ze over hebben, gaan ruilen met andere
mensen. Ze willen de groenten, de appels en peren ruilen voor iets dat ze nog niet hebben.
••

Wat doe jij als je spullen over hebt?

	Mijn moeder geeft mijn kleren die ik niet meer pas, aan de Kringloopwinkel. De voetbalplaatjes die ik dubbel heb, ruil
ik. Ik gooi wat ik niet meer nodig heb, weg. Wat vind je van wat we hebben verteld?
•••

We gaan spullen die we niet willen hebben ruilen.

	We krijgen allemaal een vel papier. Op het papier staan spullen, elk in een vakje. Die knippen we los van elkaar. Nu
hebben we een stapeltje plaatjes. Daarop staan spullen die jij wilt hebben en spullen die jij niet wilt. De spullen die
jij wilt hebben, houd je; de spullen die jij niet wilt hebben ga je ruilen met iemand anders. ‘De pop wil ik houden, maar
wie wil de vissenkom?’ ‘Mag ik van jou de pop? Dan heb ik twee poppen.’ ‘Ik wil ook de plant niet, wil jij die van mij ?’ Je
kunt ook twee plaatjes ruilen voor dat ene mooie plaatje dat je nog heel graag wilt hebben. Als we allemaal klaar zijn
met ruilen, laten we elkaar zien wat we gekregen hebben. Ieders verzameling plaatjes is anders, omdat we allemaal
verschillende wensen hebben. Dat ontdekken we.
	Benodigdheden: een velletje papier met spullen (zie afbeelding van de ruilprent achter in deze lesbrief)
en een schaar.
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