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Sæt punktum i teksten og ret
første bogstav efter punktum til et stort bogstav:

Hvad er affald?

Affald er alle de ting, som vi ikke længere har brug for det kan være madrester, papir, tøj, møbler, fjernsyn, biler,
malerbøtter, byggematerialer og grene fra haven de ting, der er affald for dig, kan være brugbare ting for andre de
bukser, du er vokset ud af, kan bruges af en mindre person og dit afgnavede æbleskrog kan være føde for dyr og
insekter derfor er affald ikke bare affald mange af de ting, vi smider ud kan bruges igen eller laves om til noget andet et syltetøjsglas kan bruges til at opbevare dit hjemmelavede marmelade, som en blyantsholder, som vase eller
kan blive smeltet om til en sodavandsflaske eller andet glas din affaldspose kan fortælle en historie om dig og din
familie og den måde, I lever på har I meget køkkenaffald fortæller det at I spiser mange grøntsager og frugt men I
lægger ikke resterne i komposten har I mange mælkekartoner fortæller det at I drikker meget mælk i Danmark kan
vi nemt sortere dåser, flasker, metal, grønne mad- og haverester og meget mere ved at benytte genbrugspladser
og sorteringsordninger selvom vi allerede sorterer meget kan vi blive bedre og gøre mængden af ting vi ikke kan
bruge – altså affaldet – meget mindre

Se om du kan parre ordene med den rigtige sætning



1) Affald
		
2) Ressourcer	

Materialer lavet i naturen, som er nødvendige for liv (kaldes også råvarer)

 Et område, der er særligt indrettet til at komme af med affald. Des mindre affald vi smider
væk, des mindre har vi brug for dette.

		
3) Bevare

		
4) Produkter	

 Noget, der er lavet af råmaterialer eller genbrugte materialer og som vi køber hver dag.
 Selvom det beskytter produkter, inden de bliver købt, har nogle produkter, som friske
råvarer ikke brug for dette. Køb produkter med mindst muligt af dette.

		
5) Genbrug

		
6) Kompost
		
7) Deponi


 Dette kan samles ind i dit lokalsamfund og omdannes til et nyt produkt af en producent.
 Naturens måde at genbruge madrester og haveaffald på.
 Noget som kan skade mennesker og miljøet, hvis det ikke bliver samlet ind og behandlet

		
8) Farligt affald
		
9) Emballage
		
10) Råstof





forsigtigt.

At bruge noget fornuftigt og undgå affald.
Noget, som metal kaldes, når det bliver gravet ud af jorden.
Madrester, beskidt papir og andre ting, du smider væk.
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