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Velkomstbrev  - Grøn Generation 2022 – uge 12 – 15 – Ren Uge  

Tema: ”Når vi skiller ad eller sætter sammen”  
 
 

Velkommen som deltager i Grøn Generation  
 
Hermed det lovede inspirationsmateriale til det selvstændige arbejde med 
børnene i jeres institutioner.  
 
Vi er meget glade for, at I har valgt at deltage. Det betyder, at I ser det som en vigtig opgave at 
lære børnene omgang med affald, genbrug og genanvendelse som led i deres grønne dannelse i 
hverdagen.  
 
Husk at der hvert år er en national affaldsindsamling. I 2022 kan I deltage i uge 13 

Deltagelse i indsamlingen kunne fungere fint som 
afslutning eller start på jeres arbejde. Hvis I ønsker 
det, så skal I selv tilmelde jer. Brug link 
https://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-
dagtilbud/ 
 

 

 
Tjek lige nedenstående tilbud og kontakt mig, hvis du/I ønsker at gøre brug af dem: 
 

 Uge 12 – 15: ”Få besøg af en Tina Jensen fra Børnehuset Alssund og/eller Mette la Cour 
fra Sønderborg Forsyning.  

 ”Få besøg af ”Kemi-eksperterne” Lenni og Christian fra Sønderskov-Skolen. De vil gerne 
besøge børnene sammen med deres forældre og de ansatte og lave et ”Science Show.  

 Uge 15 -: ”Få besøg af Michael, House of Science og lær at lave en elektronisk bladrebog.  
 
Med venlig hilsen 
 
Sønderborg Kommune 
House of Science 
 
Michael Stender  
Faglig konsulent det naturfaglige område 
T 27 90 01 21 
mise@sonderborg.dk 
www.Houseofscience.dk 
 

 

https://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-dagtilbud/
https://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-dagtilbud/
mailto:mise@sonderborg.dk
http://www.houseofscience.dk/
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Inspirationsmaterialet – til jeres selvstændige arbejde  
 
 

Grundlæggende viden om emnet  
 

Formålet med indsatsen ligger i tråd med intensionerne i den grønne læseplan og det 
pædagogiske mål i læreplanstemaet ”natur, udeliv og science”:  
 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som 
udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve 
menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen 
af en bæredygtig udvikling.  

 
Læringsmål  

 at lære om genbrug og genanvendelse for at minimere restaffald 

 at give viden om affaldstyper, materialeegenskaber, affald som nye ressourcer mv.  

 at give børnene valgmuligheder 
 
Tegn på læring: 

 børnene håndterer affald bedre end før (sortering, oprydning i naturen, taler om affald)  
 
Arbejdet med børn og Verdensmål for bæredygtig udvikling  
I det oplysende og opdragende arbejde med 
børn er der ofte fokus på fornuftig omgang 
med ressourcer. Når vi taler med børn om 
forbrug, skal vi ikke gøre dem medansvarlige 
for klimaforandringer, dyr som uddør osv. Vi 
skal ikke skabe angst.  
Men vi kan tale og vise fornuft, mådehold, 
omtanke. Innovative og kreative handlinger. 
Det gælder om at involvere og give situations- 
og alderssvarende ansvar. Hvis børn spørger og 
har behov for, at vi taler om verdens 
problemer, så må vi ikke lade være. Vi må 
forsikre dem om, at de voksne håndterer verden. Børn vil gerne være med og gøre noget. Ved at 
vise eksempler på forbrugsaktiviteter, arbejder I aktivt med Verdensmålene for bæredygtig 
udvikling og arbejder samtidig med science i børnehøjde. Inspiration til arbejdet med 
Verdensmål findes som 5 Inspirationsmaterialer/lånekasser. Læs mere på 
http://www.houseofscience.dk/  
 
 

Affald er en del af hverdagen for børnene. De har erfaringer og ud fra disse kan vi 
tale om noget af nedenstående:  
 

http://www.houseofscience.dk/
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At der er ufarligt og farligt affald, alt skal behandles rigtigt.  

 

At affald kan ligge længe i 

naturen før det forsvinder (se 
plakater under bilag).  

Det kan være farligt for dyr, når 

der ligger poser, snor, glasskår, 

metaldåser osv. i naturen. Derfor 

er deltagelse i 

Affaldsindsamlingen oplagt som 

en del af Grøn Generation.  

 

 

At affald er lavet af mange 

forskellige materialer 

med forskellige 

egenskaber og derfor 

sorterer vi dem for at 

kunne genanvende 

materialerne. 

Piktogrammer hjælper os 

med at sortere. 

Piktogrammer kan købes 

hos Sønderborg Forsyning.  

Når børnene arbejder med affald og affaldshåndtering ud fra hverdagserfaringer og 

knytter ord til erfaringerne får de deres første grundlæggende forståelse af emnet. Det er 

godt at arbejde med mange før faglige ord som: Mærke, se, blødt, hårdt, glat, ru og bruge 

nogle faglige ord som: Affaldstyper, glas, metal, plastik, sortere, genanvende, genbruge 

m.fl. 

Væk findes ikke.  

Samfundets opfattelse af affald har ændret sig. En bæredygtig forståelse og en cirkulær 

tankegang har afløst den gamle lineære produktionstankegang. Naturressourcerne, der 

ikke er uendelige vil slippe op. Derfor skal tingenes brugstid forlænges. Ting skal 
genbruges (recycles) og affald skal genanvendes (upcycles).  



     
 
 

09/12/22 
Side 4 af 26 

House of Science - Sønderborg Kommune - Børn og Uddannelse og Sundhed, Jyllandsgade 36 - 6400 Sønderborg - T: 2151 6281 - E: Juan@sonderborg.dk - 

www.houseofscience.dk 

 

Vi genbruger ting og genanvender affald 

som aldrig før. På den måde reducerer vi 

den mængde affald som går til forbrænding 

eller deponi.  

Forbrænding er ikke ringe, fordi det giver 

fjernvarme og el; men energiregnskabet er 

bedre, når plastik, pap og papir ikke 
brændes men genanvendes.  

Læs mere om affaldshierarkiet og se bilag. 

https://www.affaldsindsamlingen.dk/media/60601/affaldshaefte-2020-til-websiden.pdf 

 
Det handler om at reducere udledningen af CO2  
Når vi lærer børn at genbruge og 
genanvende affald, så hjælper det 
lige så godt som at lære dem at spare 
på vand, varme og el.  
Det hænger ud over begrænsede 
naturressourcer sammen med 
produktions-energien. Hver gang vi 
bruger energi, så er det forbundet 
med udledning af CO2.  
Her ses produktionen af fisk.  Alle 
dele af processen er forbundet med 
energiforbrug. Det gælder alle 
produkter – også vores forbrug af 
emballage som f.eks. 
aluminiumsdåser.  
Ved at genbruge spares det 
allermeste af energien.   
Ved at genanvende sparer man det 
meste af energien. Nemlig den del 
der går til at fremskaffe og 
transportere råstoffer til 
produktionen. Derfor koster det kun 
ca. 1/20 del af energien at lave nye 
aluminiumsdåser ud fra 
genanvendte dåser. Årsagen er at 
råstoffet til produktionen skal 
graves op i f.eks. Australien og sejles 
til f.eks. Norge, hvor der laves rå-
aluminium inden det kan blive til dåser i Danmark.  

https://www.affaldsindsamlingen.dk/media/60601/affaldshaefte-2020-til-websiden.pdf
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Genanvendelsen kan omregnes til reduktion i CO2 udledning 
Konkret så sparer vi 411 g CO2, når vi genanvender 1 stk. A4 papir, 1 sodavandsdåse, 1 
vandflaske og 1 marmeladeglas. Regnearket herunder viser beregningen, som bygger på 
oplysninger fra DTU-Miljø. https://videnskab.dk/kultur-samfund/giver-det-overhovedet-
mening-at-sortere-skrald 
Regnearket kan downloades på: http://www.houseofscience.dk/opslag/2imprezs-
daginstitutioner/  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/giver-det-overhovedet-mening-at-sortere-skrald
https://videnskab.dk/kultur-samfund/giver-det-overhovedet-mening-at-sortere-skrald
http://www.houseofscience.dk/opslag/2imprezs-daginstitutioner/
http://www.houseofscience.dk/opslag/2imprezs-daginstitutioner/
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LÅN/FÅ - Hæfter og Spil 
 

 

FÅ ”Ingrid og August lærer om affald”, 
Der er lavet af Sønderborg Forsyning, Sonforce.  
Sig til; så får I højtlæsningsbog, hæfter til børnene og plakater.  

 

LÅN ”Professor Vita og hendes Skrotrobotter”,  
der er lavet af COOP til indskoling, men den kan sagtens inspirere 
jer. Der er gode billeder at kikke på i fht. affaldshåndtering samt fine 
eksempler på at lave ting ud af affald.  
Hæftet kan læses online: 
https://www.skolekontakten.dk/materialer/professor-skrald-og-
skrotrobotterne-video 

 FÅ: ”Tom Dåse og hans genanvenner”,  
der er lavet af Dansk Retur –system til indskolingen. Den er fyldt 
med gode oplysninger og gode aktivitetsforslag. F.eks. er der:  
Spil https://daaserydderen.dk/ 
Se Toms film: https://daaserydderen.dk/toms-movie/ 
Læs hæftet online: https://www.danskretursystem.dk/boern-og-
skoler/daaserydderen/   
  

 

LÅN: ”Reno og Dyret”; Skraldiaden. 

http://skraldiade.dk/reno/reno-og-dyret/  

Højtlæsningsbog. Skraldehelten Reno arbejder ude på 
genbrugspladsen. Han kan se, at selv om der både bliver talt og 
skrevet meget om affaldsproblemerne – så ligger der stadig affald 
og flyder overalt. 

 

LÅN: Affaldsludo  

Spil affaldsludo med børnene og lær at sortere affald.  

Kan godt spilles med førskolebørn.  

 

 

 

https://www.skolekontakten.dk/materialer/professor-skrald-og-skrotrobotterne-video/
https://www.skolekontakten.dk/materialer/professor-skrald-og-skrotrobotterne-video/
https://daaserydderen.dk/
https://daaserydderen.dk/toms-movie/
https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/daaserydderen/
https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/daaserydderen/
http://skraldiade.dk/reno/reno-og-dyret/
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Eksempler på pædagogiske aktiviteter  
 

Grundlæggende aktiviteter i fht. emnet 
 

Natur og ikke-natur 
Grej til aktiviteten:  
Forskellige slags affald, som ikke hører hjemme i den udvalgte natur.  

Aktivitetsbeskrivelser: 
En sjov, lille øvelse, I kan lave med børnene. Udvælg et naturområde og en sti børnene kan 
følge. Læg på forhånd nogle materialer ud langs stien. Forskellige ting der ikke hører til. Både 
»natur« og »ikke-natur«. Det kan være gamle potteplanter, plasticposer, æbleskrog, grene fra 
andre områder, en pølsemand, batterier etc.  
Lad børnene finde de ting, der ikke hører hjemme i naturen. Tal med børnene om, hvad der 
mon sker, hvis tingene bliver liggende: Hvad sker der med ispinde, plastic, potteplanter og 
gulerodsskræller, når de flyder i naturen? Hvorfor er det vigtigt at tage med hjem og lægge i 
skraldespanden? Det ser jo grimt ud og dyrene kan måske komme til skade, hvis de træder i et 
glasskår eller spiser en brugt plasticpose. 

 
Affaldsbingo 
Grej til aktiviteten:  
Forskellige slags affald, som ikke hører 
hjemme i den udvalgte natur.  

Aktivitetsbeskrivelser: 
En sjov, lille øvelse, I kan lave med 
børnene. 
Læg de affaldstyper, som vises på 
bingopladen ud i et afgrænset stykke 
natur og lad børnene lede efter dem.  
Der er Bingo, når de er fundet.  
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Hvad er der i affaldsposen? - Sorter affald  
 

Grej til aktiviteten:  
Piktogrammer af affald, 3 affaldsposer med  
1 med ganske almindeligt husholdningsaffald: Plastik-
emballage, papir, frugtskræller, brødrester, syltetøjsglas 
m.m.  
1 med restaffald. Det som ikke kan sorteres og genanvendes.  
1 med farligt affald f.eks. batterier, el-pærer, småt 
elektronik, en flaske med kemikalie.  
 
 

Aktivitetsbeskrivelse: 
 1. Posen med det almindelige husholdningsaffald tømmes ud på jorden/gulvet og I 

snakker om indholdet. Så begynder sorteringen. 
 
Først får børnene lov til at tage det de kan genbruge – få idéer ved at læse aktivitetsforslag 
til delemne 1. 

 
Så fjernes madaffald - det grønne bio-affald. Har I dyr i institutionen, kan I 
overvej at give grøntrester til kaninerne, brødkrummer til hønsene etc. Som 
et alternativ til den grønne bioaffald, kan I lave komposteringen. Se under 
uddybende aktiviteter.  

I skal bruge en balje med jord og regnorme. Tal med børnene om, hvad I tror, ormene vil 
spise. Hør deres gæt, skriv dem et sted. Undersøg efter nogle dage, hvad ormene har spist. 
Dæk komposten til og husk at vande den lidt – ikke meget – af og til. 
 

Derefter sorteres papiraffaldet fra.  
Hvis I ikke vil nøjes med at genanvende det i kommunens system, så kan I 
lave genbrugspapir: Riv aviser, æggebakker, postkort og servietter i 
småstykker og læg dem i en balje med vand. Lad det ligge i blød natten over, 

før I blender det. Opslem med vand til den grødagtige masse er tynd nok til at børnene kan 
klappe flade »papirark« af den. Læg papirarkene til tørre mellem to viskestykker. I kan 
presse med et varmt strygejern (ikke stryge) og lægge noget tungt over for at presse 
papiret yderligere. 

Sådan fortsættes med at sortere 
med de forskellige affaldstyper. 
Obs. på at mad- og 
drikkekartoner skal i plastik 
(selvom de er sammensat affald 
med pap/plast):  

 
Sorteringsvejledning findes på: https://sonfor.dk/bibliotek/  og med appen: 
https://sonfor.dk/sorteringsguide/  
 
 2. pose med restaffald tømmes ud og man taler om genstande, som 

ikke kan genanvendes. Prøv så vidt muligt at give forklaringer, som 
er i børnehøjde. Man kan også springe denne del over.  
 

https://sonfor.dk/bibliotek/
https://sonfor.dk/sorteringsguide/
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 3. pose med farligt affald vises. Den voksne håndterer det og viser, hvor at affaldet i 
institutionens miljøkasse.  
 

Herefter skal det sorterede affald ud i institutionens slutbeholdere. Børnene skal 
naturligvis selv være med til at aflevere i de rette beholdere. 

 
Forskellige lege fremmer materialekendskab: 

Få det i hænderne – sorter det ikke efter materiale – men form først – rundt, firkantet, 
trekantet, langt evt. andre begreber. 
 
Kims leg. Tampen brænder. Lille hund der er en, der har taget dit kødben. Herunder snak 

om de forskellige materialer, hvad er det lavet af.  

Svøm evt. et stykke på gulvet maveliggende gennem et plastikhav – på den anden side af 

havet (på stranden) står der fiskenet klar, hvormed børnene skal fange bestemt 

affaldsmateriale og tage med tilbage og putte i den rigtige sorteringsskraldespand eller 

balje. 

Inddrag de forskellige materialer til rytmen i sange og sanglege ved hverdagens samling – 
materiale kendskab via lyd. 

Rør rundt (kan være med både hånd og grydeske) i en balje med de forskellige materialer 
på skift – vær opmærksom på lyden. 
 
 

 
Gætteleg - Føl overflader -  

Grej til aktiviteten:  
Papkasse med 2 huller i siderne, så børnene kan få 
hænderne ind i de to huller, en beholder med et 
viskestykke over, forskellige genstande fra kassen, en 
skål med koldt vand.  

Aktivitetsbeskrivelse: 
Undersøg rent affald og lad børnene opleve forskellen 
på materialernes overflader.  
Hvilke ord bruger vi til at beskrive materialer med, 
når vi oplever dem med følesansen? 

 Læg papkassen ned så hullet vender væk fra 
jer.  

 Læg alle tingene ned i beholderen, og dæk til 
med viskestykket, så barnet ikke kan 
smugkigge. Det er sjovest, hvis man ikke 
kender tingene. 

 Vælg en forsøgsperson, som skal lukke sine øjne. En vælger en ting og lægger den 
ind i papkassen. Nu må forsøgspersonen åbne øjnene og stikke hænderne ind i 
papkassen. 

 Kan forsøgspersonen gætte, hvad hun rører ved? 
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Extra:  

 Lad forsøgspersonen holde den ene hånd i 
et koldt vandkar, inden hun føler. Test nu 
med to ens ting. Er der forskel på, hvordan 
fx neglebørsten føles med den afkølede og 
med den tempererede hånd?  

 Lad forsøgspersonen føle med forskellige 
dele af huden, fx en fingerspids, 
håndryggen eller underarmen 

 

Forklaring: 
Vi føler med andre ord med huden. I huden findes en masse små nerveender. Det er dem, 
vi bruger, når vi føler overflader, struktur, former, tryk, berøring, temperatur, smerte og 
kløe. Der er fx flere nerveender i fingerspidserne end på oversiden af hånden. 
Hudens følsomhed afhænger bl.a. af, hvor varme vi er, og hvilken del af huden vi føler med. 
Når det er koldt (I holder hånden i det kolde vand), kommer der mindre blod ud i huden 
på hånden. Blodkarrene i huden trækker sig sammen, og det vil føles anderledes at røre 
ved fx en neglebørste med en kold hånd end med en varm. Det gør den kolde hånd 
dårligere til at føle. 
 

 
Se på overflader – brug af lup  
 

Grej til aktiviteten:  
Lupper,forskellige slags affald og andre ting.  
 

Aktivitetsbeskrivelse: 
Tag en ting og mærk godt på den.  

 Hvad mærker vi? 
 Hvilke ord kan vi bruge, om det vi 

mærker? 
Se nu godt på tingen med 
øjnene.  

 Hvad kan vi se med 
øjnene?  

 Hvad lægger vi 
mærke til på 
overfladen? 

 Hvilke ord kan vi 
bruge, om det vi ser?  

Se godt på tingen med en håndlup og en bordlup.                            Kilde: Pixabay.com 
 

Undersøg magnetisme  

Grej til aktiviteten:  
Magneter og forskellige typer af affald. Suppler med ting fra institutionen.  
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Aktivitetsbeskrivelse: 
Børnene kender magneter fra deres legetøj. Men 
ved de, at man bruger magneter, når man 
sorterer affald?  
Hvilke affaldstyper er magnetiske (glas, plast, 
metal psv.)?  
Hvilke typer metal er magnetiske? 
Hvilke ord bruger man til at tale med børn om 
magnetisme? 

 Vis børnene, at magneten sætter sig fast 
på nogle ting af metal og ved andre gør den ikke.  

 Tag affaldsstykker et af gangen og undersøg, om magneten bliver tiltrukket.  
 Lad børnene gætte først og så prøve.  
 Lav en kategorisering sammen med børnene – del op i magnetisk og ikke magnetisk 

metal. Er der et mønster – en sammenhæng? Husk at høre børnenes undren, 

spørgsmål og ikke at give svar med det samme.  
 

Forklaring:  
Det er kun ting af jern, nikkel, 
neodymium og cobolt, som reagerer på 
en magnet – kan magnetiseres.  
Det benytter man sig af, når man sorterer 
på et transportbånd. Se film her:  

https://www.skoleflix.dk/watch/universitarium-2015-sortering-af-metal-med-magneter-
og-hvirvelstr%C3%B8m_lISqY7PNgunGFkH.html 
 
Extra:  

Byg en magnetbane  
Byg først tunnelstykker af papir sådan:  
Sæt tunnelstykker på et stykke karton og tegn en bane. 
Prøv at køre klipsen rundt med magneten uden at komme 
uden 
for 
banen.  
 
 

 

https://www.skoleflix.dk/watch/universitarium-2015-sortering-af-metal-med-magneter-og-hvirvelstr%C3%B8m_lISqY7PNgunGFkH.html
https://www.skoleflix.dk/watch/universitarium-2015-sortering-af-metal-med-magneter-og-hvirvelstr%C3%B8m_lISqY7PNgunGFkH.html
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Lær Bee-Bot at sortere 
Lån robotter i House of Science og lad børnene lære Bee-Bot, 
hvordan man sorterer affald.  
Brug de vedlagte materialer. 
 

1. Lav først pile med børnene og klip dem ud.  
2. Læg pilene, programmer børnene til at gå den vej pilene 

siger.  
 

 
3. Lær nu Bee Bot at gå den vej, 

som pilene siger, den skal gå. 
 

4. Lær så Bee Bot at gå den vej, 
man trykker på den.  

5. Nu kan den lære at sortere 
affald.  

 
 

Hyggeopgaver om affaldssortering  
Grej til aktiviteten:  
Kopiark der følger med materialet her.  

Aktivitetsbeskrivelse: 
Lav de små opgaver med børnene    

      
Kilde: Lær Skraldespansk, Rødovre Kommune 
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Arbejd med kompostering – det er naturens genanvendelse - 
nedbrydningsforsøg 
Aktivitetsbeskrivelse: 
I et område på institutionens 
grund, kan I lave et simpelt 
nedbrydningsforsøg. 
Forskellige materialer graves 
ned et uforstyrret sted, hvor 
jorden ikke er for hård, tør 
eller sandet, gerne i et bed. Jo 
varmere i vejret, jo hurtigere 
foregår processerne. Vælg 
noget affald børnene kender: 
Æbleskrog, rugbrød, 
tyggegummi, ispinde, 
køkkenruller, mælkekartoner, 
plasticbægre, 
sodavandsflasker og 
ølkapsler. Tal med 
børnene om, hvad de tror 
der sker med tingene ude i 
jorden. Husk at markér 
præcist, hvor I har gravet 
hvad ned. Alternativt kan I 
lave forsøget inden døre i 
et terrarium med jord og 
regnorme tilsat. I kan 
undersøge resultatet efter 
hhv. 1 dag, 3 dage og herefter hver uge. Vær forsigtige med, hvad børnene rører ved, og at 
de vasker hænder efterfølgende. Tal med børnene om, hvad der sker med tingene. Hvorfor 
ændrer de sig? Kan I se hvem der har spist af materialet? Hvorfor er det uheldigt, når man 
smider glas eller tyggegummi i naturen?  
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Lav noget sjovt eller pænt af affald 
 

Genbrug af plastbeholdere  
Byg lamper  
Se film: 
https://www.youtube.com/watch?v=GJQJAlPDzr4 
Se model fra Børnehaven Science, Grundtvigs Allé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Plastic 
Change.dk og Michael 
Stender 

Genbrug af plastlåg 
Byg sjove dyr og spil  

 Edderkop   
 Memoryspil 
 Taltræningsspil med 

terning (find det antal, 
som terningen viser).  

 
 
 
 
 
Byg en robot af plastflaske og lidt ekstra låg: 
https://www.pinterest.dk/pin/501166264779286377/ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde:  

https://www.youtube.com/watch?v=GJQJAlPDzr4
https://www.pinterest.dk/pin/501166264779286377/
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https://time2learn.dk/maelkelag-er-guld/ og https://bubbleminds.dk/produkt/naesthyppigste-ord-10-
drejehjul/  
 
Lav talrækker tilpasset barnet -/ gruppens niveau 

 

Genbrug af glas 

Lav opbevaringsglas 
  Kilde: https://guide.dba.dk/diy/gor-det-selv-kreative-lag-til-glaskrukkerne  

 

Genbrug af metal 

Lav legetøj – pynt af dåser  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: https://www.kreativmedungerne.dk/ide/lav-insekter-af-skrald  
 

Metalrobotter: 
https://www.pinterest.dk/pin/257268197450506480/ 

 
Lav insekthoteller af dåser  
Kilde: https://groennespirer.dk/naturaktiviteter/insekthotel-konservesdaaser 
Saml forskellige dåser sammen og rengør dem. Sæt dåserne fast på en træplade med 
åbningen udad. Fyld dåserne med forskellige naturmaterialer, eks. småpinde, tørt græs, 
lyng, bambuspinde, hår fra hund/kat, kogler osv. hæng insekthotellet op, helst på et 
skyggefuldt sted 

https://time2learn.dk/maelkelag-er-guld/
https://bubbleminds.dk/produkt/naesthyppigste-ord-10-drejehjul/
https://bubbleminds.dk/produkt/naesthyppigste-ord-10-drejehjul/
https://guide.dba.dk/diy/gor-det-selv-kreative-lag-til-glaskrukkerne
https://www.kreativmedungerne.dk/ide/lav-insekter-af-skrald
https://www.pinterest.dk/pin/257268197450506480/
https://groennespirer.dk/naturaktiviteter/insekthotel-konservesdaaser
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Aktiviteter, der også involverer forældre 

Madpakkens emballage 
En klassiker. Tal med forældrene om, at de kan bruge en fast beholder af plast/glas eller 
en stofpose (lavet af en gammel T-shirt) som madpakkepose og madpakkepapir i stedet 
for plast- og alufolie. 

Kilde: Pixabay.com  
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Lav en udstilling til forældrene 
Lav en udstilling, hvor de voksne kan læse og lære, hvad børnene har lavet og lært. 
 
Stil rengjorte affaldstyper, en vægt og vis et udfyldt regneark med den sparede 
mængde CO2. 
   
 

 
 
 
 
Hæng børnetegninger og plakater op 
fra Sønderborg Forsynings bibliotek  

https://sonfor.dk/bibliotek/  
 
 

 
 
 
 
 
Vis ting, som 
børnene har 
lavet af affald 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nudging  
Lav perlepladeøjne med børnene 
og sæt dem, der hvor vi skal hjælpe 
hinanden med at holde øje med 
vores forbrugsvaner.  
 

https://sonfor.dk/bibliotek/
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Eksempler på sange og lege, som passer til emnet 
 

https://drkoch.dk/faetter-mikkel-akkorder-og-tekst/ 

Sangtekst til Fætter Mikkel  
Tekst og melodi: Fin Alfred Larsen 

1. 
På en skrammelplads mellem jern og 

glas 

og en masse andet affald. 

Fætter Mikkel gik mellem rustent blik 

med en sæk og med et syvtal. 

Og der lød en skøn musik *klap klap* 

der hvor Fætter Mikkel gik *klap klap* 

og så spilled’ han på en gammel spand, 

for han var en spillemand. 

2. 
Der var fuglesang der i luften hang 

over hele skrammelpladsen. 

Det var skønt, ka’ du tro, det var stereo, 

Fætter Mikkel brummed’ bassen. 

Og der lød en skøn musik *klap klap* 

der hvor Fætter Mikkel gik *klap klap*, 

og så spilled’ han på en gammel spand, 

for han var en spillemand. 

/ Alternativt vers 3 / 
På et dollargrin sad en fed kanin 

og han spiste gulerødder 

Fætter Mikkel skreg kan du flytte dig 

for jeg så har ømme fødder 

Og der lød en skøn musik *klap klap* 

der hvor Fætter Mikkel gik *klap klap*, 

og så spilled’ han på en gammel spand, 

for han var en spillemand. 

Akkorder 
D / A / D A7 / D 

D / A / D A7 / D 

D / G / E / A 

D / A / D A / D 

 

https://drkoch.dk/faetter-mikkel-akkorder-og-tekst/
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BILAG 
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Bingo-plade 
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Vokseninspiration  
Opgaver til børnehavebørn fra  
”Lær Skraldespansk” 
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