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Inspiration om affald og genbrug til
børnehusene i Mariagerfjord Kommune
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TEGNEPAPIR
Brugt tegnepapir skal i beholderen til papir og småt pap. Papiret bliver
genbrugt til blandt andet printerpapir, toiletpapir og køkkenrulle.

Aktivitet
Saml brugt tegnepapir i en måned i en stor papkasse. Lav
papirflyvere og arranger små konkurrencer: Hvem flyver længst?
Hvem flyver højst? Hvem kan ramme ned i en papirkurv, der står
3 meter væk?

Sjov viden
Når du tegner en ny tegning på et stykke papir, er papiret måske
lavet af en af dine gamle tegninger.
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MADPAPIR
Madpapir fra madkassen er ikke helt rigtigt papir, og tit er det
snavset af madrester. Derfor kan vi ikke genbruge det til nyt papir.
Madpapir skal i beholderen til restaffald.

Aktivitet
Hvert barn får et stykke nyt madpapir. Læg madpapiret hen over en
simpel tegning i en børnebog og prøv at tegne den efter. Lim madpapiret
med tegningen på almindeligt tegnepapir eller farvet karton.

Sjov viden
Hvis et stykke madpapir bliver smidt i naturen, tager det op til
1 år, før det er forsvundet.
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ENGANGSKRUS
Engangskrus og engangsbestik af plast skal i beholderen til
metal og plast. Plasten bliver genbrugt til nye ting af plast.
Selv om plasten fra engangskrus kan genbruges, er det bedst
for miljøet at bruge almindelige krus og kopper. Det giver
nemlig slet ingen affald. Hvad bruger I i jeres børnehus?

Aktivitet
Hvert barn dekorerer sit eget engangskrus, så det er let at
genkende. Børnene drikker af deres egne engangskrus i en uge.
Når ugen er slut, kan I tage en snak med børnene om, hvor mange
krus de har sparet.

Sjov viden
Plast til genbrug bliver smeltet om til blandt andet nye
plastkasser, som mange børnehaver har legetøj i.
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FIGENSTANG
Indpakningen fra figenstangen skal i beholderen til restaffald. Den
er nemlig lavet af en blanding af plastfolie og metal, som vi ikke
kan genbruge. Det samme gælder for de fleste chipsposer.

Aktiviteter
1) Figenstænger er tit pakket ind i plastfolie i stærke og spraglede
farver. Gem indpakninger fra figenstænger i en måned og lav
flotte collager af folien.
2) Lav en drage af en plastpose. Dragens hale fremstiller I af et
stykke snor med sløjfer af plastfolie fra fingenstænger.
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STANNIOL
Hvis stanniolen er smurt ind i makrel, mayonnaise,
leverpostej eller andre madrester, skal den i beholderen
til restaffald. Hvis stanniolen kun indeholder et par
brødkrummer, skal den i beholderen til metal og plast.

Aktivitet
Saml alt stanniol efter jeres frokost og klem det sammen
til en hård bold. Tag bolden med på legepladsen og spil
stikbold, hockey eller fodbold med den.

Sjov viden
En dag er det måske helt forbi med at bruge stanniol.
Stanniol indeholder nemlig et stof, der hedder
aluminium, som der kun er lidt tilbage af på jorden.
Det er derfor en god idé at bruge madpapir eller en
madkasse i stedet for stanniol.
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PAPRØR FRA KØKKENRULLE
Paprør fra køkkenruller og toiletpapir skal i beholderen
til papir og småt pap. Paprørene bliver genbrugt til bølgepap,
æggebakker og nye papkasser.

Aktivitet
Alle børnene medbringer et paprør fra en køkkenrulle.
Lav sjove dukker af paprullerne og lad dukkerne flytte ind i et
dukkehus, som I bygger af en stor papkasse.

Sjov viden
Hvis paprør fra køkkenruller og toiletpapir ender i naturen, tager
det op til 2 år, før de er helt væk.
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STJERNEHAPS (MINISALAMI)
Indpakningen fra stjernehapser er lavet af blød plast.
Den skal derfor i beholderen til metal og plast.

Aktivitet
Saml indpakninger fra stjernehapser i en uge.
Hæng dem op med klemmer på en 'tørresnor' ude 		
på legepladsen. Stil børnene på række 10-20 meter
fra tørresnoren.
Skiftevis løber børnene nu hen og snupper en
indpakning fra tørresnoren, løber tilbage og afleverer
indpakningen i en affaldskurv. Tag tid og prøv igen.
Kan I gøre det endnu hurtigere?

SJOV VIDEN
Hvis plasten fra en stjernehaps ender i naturen, tager
det op til 400 år, før den er helt væk.
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PLASTPOSE MED GENLUK
Hvis plastposen fra madpakken er smurt ind i makrel,
mayonnaise, leverpostej eller andre madrester, skal den i
beholderen til restaffald. Hvis posen kun indeholder et par
brødkrummer, skal den i beholderen til metal og plast.
Brug plastposen fra madpakken igen og igen. Smid den først
væk, når den er i stykker eller snavset af madrester. På den
måde er I med til at skabe mindre affald.

Aktivitet
Hvert barn dekorerer en plastpose med genluk. Børnene får
deres pose med hjem en fredag og bruger den fra mandag til
deres madpakke. Hvor mange dage kan den holde? En hel uge?

Sjov viden
Plast er smart at genbruge. For eksempel kan 30 flasker af
plast blive til en ny fleecetrøje.
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TYGGEGUMMI
Tyggegummi skal i beholderen til restaffald eller en af de
affaldskurve, der står rundt om i byen.
Spyt aldrig tyggegummi ud på veje og fortove. Det bliver
hurtigt trådt fast, det ser grimt ud, og det er meget svært
at fjerne igen.

Aktivitet
Gå en tur og find et sted med rigtig mange stykker nedtrådt
tyggegummi. Prøv at tælle, hvor mange der er. Kig efter
affaldskurve og snak med børnene om, hvordan man smider
tyggegummi væk på den rigtige måde.

Sjov viden
Tyggegummi er egentlig bare plast med smag. Du skal derfor
aldrig synke dit tyggegummi. Hvis du alligevel kommer til det,
skal du ikke blive nervøs. Det kommer nemlig ud igen sammen
med den mad, du har spist.
19
Inspirationskort_snakkebog_.indd 19

12-09-2018 15:33:55

20
Inspirationskort_snakkebog_.indd 20

12-09-2018 15:33:58

OSTEHAPS
Indpakningen fra ostehapser er lavet af blød plast. Den skal derfor
i beholderen til metal og plast.

Aktivitet
Saml indpakninger fra ostehapser i en uge. Grav dem ned på
legepladsen og afmærk stedet med en pind. Kig til ostehapserne
med jævne mellemrum og se, hvad der sker med dem.
Lav et tilsvarende forsøg, hvor I lægger indpakningerne
i en skål med vand.
Tag en snak med børnene om plast i naturen. Snak også om,
hvorfor det er smart at smide indpakninger fra ostehapser i
beholderen til metal og plast.
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MAKRELDÅSE
Hvis du skyller en tom makreldåse kort under vandhanen, kan du
lægge den i beholderen til metal og plast. Det er smart, for så kan
vi nemlig genbruge den.

Aktivitet
Få børnene til at medbringe alle mulige slags tom emballage
fra hjemmene. Skyl emballage med madrester og lave en stor
skraldeskulptur af affaldet.

Sjov viden
Metal bliver smeltet om til nyt metal. Dåser fra makrel kan for
eksempel blive til en ny stegepande eller en ny cykel.
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MÆLKEKARTON
Mælkekartoner skal i beholderen til restaffald. De er godt nok
fremstillet af pap, men de er beklædt med et tyndt lag plast
på indersiden. Blandingen af pap og plast betyder, at de ikke
egner sig til genbrug. Det samme gælder for juicekartoner.

Aktivitet
Saml mælkekartoner i en uge og lad børnene medbringe
mælkekartoner hjemmefra. Husk at skylle kartonerne, ellers
kommer de til at lugte grimt.
Byg taburetter og andre små møbler af mælkekartonerne.
Sæt jer på dem – de er meget stærkere, end I måske tror.
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ÆBLESKROG
Æbleskrog, kartoffelskræller og andre rester fra frugt, rodfrugter
og grøntsager skal i beholderen til restaffald. Hvis I komposterer
affald i jeres børnehus, kan I lægge det i kompostbeholderen.

Aktivitet
Læg 8-10 æbleskrog i en skål og stil den ud på legepladsen. Følg
med i, hvad der sker med æbleskrogene, efterhånden som de
rådner, tørrer ud og bliver besøgt af myrer og andre insekter.

Sjov viden
Når I lægger æbleskrog i en kompostbeholder, går insekter og
orme straks i gang med at forvandle æblet til kompost. Kompost er
en slags vitaminpille til græsplæner og blomsterbede.
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RUGBRØD
Rugbrød skal i beholderen til restaffald. Læg ikke rugbrød i
kompostbeholderen. Rotter og mus elsker nemlig også rugbrødsmadder, og de små skadedyr vil vi helst ikke have besøg af.

Aktivitet
Hvert barn medbringer på en bestemt dag en ekstra skive rugbrød
i madkassen – uden smør og pålæg. Medbring gerne en endeskive,
som ellers ville blive smidt ud.
Find en opskrift på nettet og lav øllebrød af rugbrødsskiverne.
Snak med børnene om at undgå madspild, mens I nyder den varme
øllebrød. I kan eventuelt vælge at lave øllebrøden over bål.
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ROSINPAKKE
Rosinpakker er lavet af karton, men de indeholder
næsten altid lidt klistrede rester fra rosinerne. De
skal derfor i beholderen til restaffald. Det samme
gælder for pizzabakker, der ofte er snavsede af ost
og tomatsovs.

Aktivitet
Saml små rosinpakker gennem en længere periode.
Byg i fællesskab et hus af de små ’mursten’. Brug
en limstift eller en klat lim fra en limpistol til at få
’murstenene’ til at hænge sammen.

Sjov viden
Pap, karton og papir skal være meget rent, hvis
det skal genanvendes. Vi kan nemlig ikke vaske den
slags affald, som vi kan med metal og plast.
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Til pædagogen
Her får I en lille inspirationsbog om
affald og genbrug.
Gennem snak og aktiviteter lærer børnene,
hvordan de skaber mindre affald, og hvordan de
sorterer mest muligt affald til genbrug.
God fornøjelse – og tak fordi I arbejder
med affald og genbrug.
Venlig hilsen

© Tankegang

Mariagerfjord Kommune
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