
Rara wie ben ik...?
BeeBotmat DUURZAAMHEID Iedereen doet wat! Wat doe jij?

Doelen bij deze BeeBotmat:
Kinderen leren de talenten kennen van de Liemers Talentenwijzer
Kritisch luisteren naar het raadsel
Programmeren van de BeeBot
Woordenschat passend bij het thema duurzaamheid 



Ik hou heel erg van bewegen. Als ik 
naar school ga, of ga sporten ga ik 
graag lopend of met de fiets.  
Wie ben ik?

Voor ik vertrek naar school controleer 
ik altijd eerst alles in huis. Is de com-
puter uit, staat de verwarming laag en 
alle lampen uit zijn?
Wie ben ik?

Ik vind het fijn om iets voor anderen te 
doen. Ik pak graag de afvalprikker om 
de buurt rondom mijn huis wat mooier 
te maken voor iedereen.
Wie ben ik?

Bewuste beweger Goede fee

Intern kompas

Wat zou minder water verbruiken; in 
bad of onder de douche?
Een extra trui aan of een warme 
deken om op de bank? Ik blijf maar 
nadenken wat de beste oplossing is. 
Wie ben ik?

filosoof



Mijn broek is kapot, maar geen pro-
bleem. Deze kan ik nog wel maken. 
Dan hoef ik geen nieuwe te kopen, 
dat is duurzamer.
Wie ben ik?

Gouden handen

We gaan naar de voetbaltraining. Ik 
heb met de moeders van mijn vriend-
jes geregeld dat we samen rijden. 
Dan hoeven er niet 4 auto’s te rijden, 
maar 1. Dat is veel beter voor de 
aarde.
Wie ben ik?

Netwerker
Ik heb gezien dat 1 zonnepaneel wel 
380 KW kan opleveren.
Ik heb gehoord dat we 30 % van ons 
eten weggooien, dat is wel 2 miljard 
kilo in een jaar.
Ik heb gelezen dat een zonneboiler 
veel energiekosten kunnen besparen. 
Wie ben ik?

Weetjes genieter Uitvinder

Als we regenwater opvangen en dat 
gebruiken om de wc door te spoe-
len, dan zijn we duurzaam bezig. We 
kunnen ook water uit het riool zuive-
ren voor de wc. Ik zou graag uitvinden 
hoe dat werkt! 
Wie ben ik?



Ik denk dat het huis van de toekomst 
er heel anders uitziet. Dan liggen 
misschien wel alle daken vol dakpan-
nen met ingebouwde panelen, gaan 
lampen uit als je de kamer verlaat en 
rijden we allemaal elektrisch.
Wie ben ik?

Toekomst voorspeller

Hmmm... Ik moet ventileren, dus doe 
ik een raam open. Ik wil geen verwar-
ming aan als ik boven ben, maar het is 
wel koud zo met het raam open. Wat 
kan ik het beste doen? Ik zet alles op 
een rijtje.
Wie ben ik?

Afweger
Wat hoort bij plastic? Wat hoort bij 
het GFT afval? Wat is restafval? Ik kan 
dit goed uitleggen aan anderen en 
vind het fijn om anderen hiermee te 
helpen. 
Wie ben ik?

Positieve wegwijzer Archeoloog

Ik heb een verpakking van iets ge-
vonden. Ik kan zien dat het heel oud 
is en al lang rondzwerft in de natuur. 
Het blijft heel lang bestaan als je dit 
in de natuur gooit, wat zonde. Ik weet 
dat ze vroeger dus niet goed met het 
afval omgingen.
Wie ben ik?


