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Billedkunst & affald
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Lav en flot årskalender med aktiviteter til at reducere, genbruge og recirkulere affaldet året igennem.

Januar

februar

marts

april

Arrangere
store
byttedag

Lav dit
eget papir af
genbrugspapir

Lav sortering
til papir, pap
og flasker

Lav eller bestil en
kompostbeholder

maj

juni

juli

august

Lav modeopvisning
med genbrugstøj

Lav affaldsfrie
madpakker

Ryd op i naturen

Lav dine egne kasser
til at sortere affald i

september

oktober

november

december

Lav affaldskunst

Lav brugsting af affald.
Fx blyantsholder
af syltetøjsglas.

Lav fuglekasser af
genbrugsting,
fx plastdunke

Lav julegaver
af rester og affald

Affaldskunst
Forsøg at lave kunstværker af forskellige typer affald.
Her er nogle ideer:
•	Tag forskellige typer affald med i skole – fx vaskede dåser,
flasker, mælkekartoner og plastikbeholdere, kapsler, servietter, aviser, karton og pap, malingsrester, fliser, keramik,
træstykker osv.
•	Spørg din lokale elektriker, om de har ledningsstumper i forskellige farver, I må få.
•	Brug blomsterbindertråd, ler, snore, sytråd, lim, søm, skruer,
mørtel, gips og lignende til at holde tingene sammen.
•	Lav kollager, skulpturer, statuer eller billeder.
•	Slå fliser og keramik i stykker og sæt det sammen igen af
stykker med forskellige farver.
•	Sy kapsler eller små stykker ledning eller andre ting på tøj
for at lave jeres egen mode.
• Lav en affaldskunstudstilling og inddel den i kategorier.
•	Kontakt en lokal kunstner for at få ideer.
Måske vil han/hun deltage.

Brugsting af affald
Prøv at bruge din fantasi og kreativitet til
at finde nye anvendelser til brugte ting.
Fx, hvad i alverden kan man egentlig
bruge et syltetøjsglas til?
•	Vaske det og bruge det som drikkeglas?
• Som vase til en buket blomster?
•	Til at have orm i næste gang,
du skal på fisketur?
• Til at opbevare sine glaskugler i?
•	Til at skære runde småkager ud i en
småkagedej?

Plakater

• Som blyantsholder?

Lav en flot plakat, der handler om affald, genbrug,
affaldsindsamling eller sortering.

• Til hjemmelavet marmelade?

• Til madrester?
• Til fyrfadslys?
• Til noget helt andet?
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