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SLIK

VERVER DU NYE
MILJØAGENTER!

MASSEVIS
AV AKTIVITETER, TIPS
OG OPPSKRIFTER!

VINN
KULE

PREMIER!

HER ER PREMIENE
DU KAN VINNE!
For å vinne premier må du løse minst én av
premieoppgavene og sende inn svaret til
post@miljoagentene.no innen 1. august.
Sender du inn svaret på en oppgave, har du ett lodd i trekningen, løser du to oppgaver har du to lodd osv. Husk å
skrive fullt navn, medlemsnr og adresse i e-posten. Er det
en spesiell premie du ønsker deg så skriv gjerne det også,
selv om vi ikke kan love at du får akkurat det du ønsker deg.

...OG MYE MER!
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Miljøagentene innestår ikke
for miljøvennligheten til de
bedrifter som annonserer i
Miljøagentrapporten

Miljøagentene, barnas miljøvernorganisasjon, jobber for å gi barna
troen på seg selv, framtiden, og at det nytter å gjøre noe.
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Pris pr. år:
Medlemskap:

kr. 100

Søskenmedlemskap:

kr. 100

Gruppemedlemskap:
(skoler/barnehager)

kr. 545

Abonnement på
Miljøagentrapporten:
(bibliotek og andre)
Familiemedlemskap
i Naturvernforbundet:
(inkluderer et barns
medlemskap hos
Miljøagentene)

kr. 245

kr. 300

SLIK BRUKER DU
AKTIVITETSHEFTET
I dette heftet vil du finne mange slags typer
oppgaver. Det er tegneoppgaver, labyrinter,
sudoku, quiz, tips til uteleker og mye mer.
Noen av oppgavene er det premie for, og
andre ikke. Her følger en liten oversikt over
hvordan du kan bruke dette aktivitetsheftet.
PREMIEOPPGAVER:
Alle nummererte oppgaver er premieoppgaver.
Det vil si at for eksempel premieoppgave nr 1 er merket slik:

1

HVORDAN SENDE INN PREMIEOPPGAVER?
Det er to måter å sende inn premieoppgavene på:
1 Bruk innsendingsslippen i bladet.
Fyll inn svarene på riktig plass, og feltene med navn,
medlemsnummer og adresse. Riv eller klipp hele siden ut
av bladet, brett arket på midten og tape eller stift, slik at
arket holder seg sammenbrettet. Putt arket i nærmeste
postkasse.
2 Send inn premieoppgavene på e-post.
1. Merk e-posten med «Svar på premieoppgaver».
2. I selve e-posten skriver du først hvilke oppgaver du
svarer på. Nummeret på oppgaven er viktig å få med.
3. Skriv deretter svaret på oppgaven.
4. Husk å skrive inn ditt fulle navn, medlemsnr og adresse!
5. Send e-posten til: post@miljoagentene.no
Svarfrist på premieoppgavene er 1. august.
FASITEN PÅ DE OPPGAVENE
SOM IKKE ER PREMIEOPPGAVER,
FINNER DU PÅ SIDE 32.
LYKKE TIL!

KJÆRE
MILJØAGENT!

HEI!

GOD SOMMER!
Skal du på ferie i sommer?
Kanskje besøke familie eller
dra på hytta?
Da kan du ta med deg dette
aktivitetsheftet og løse oppgaver
underveis. Fyll ut svarskjemaet og
legg det i en postkasse, så kan du
vinne flotte premier også!
Kanskje skal du reise så langt at du
er nødt til å bruke fly? Den største
flyplassen i Norge ligger like utenfor Oslo. Den enkleste, raskeste og
mest miljøvennlige måten å reise til
og fra flyplassen, er med Flytoget.
Hvis mange barn reiser sammen
med en voksen, så er det den billigste reisemåten også. Barn under
16 år reiser nemlig gratis sammen
med en voksen.
Nesten 7 av 10 som reiser til og fra
flyplassen, reiser kollektivt. Miljøagentene synes dette er bra, men
vi vil at enda flere skal ta toget,
både i Oslo og i resten av landet.
Derfor har vi inngått et samarbeid
med Flytoget. Vi skal bidra til at
enda flere bruker Flytoget, og Flytoget skal bidra til at enda flere blir
miljøagenter! Forhåpentligvis står
miljøet igjen som den største vinneren.
God tur!
Miljøvennlig sommerhilsen
fra Hovedkvarteret
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Dette trenger du:
Plast eller papir
To lange pinner på ca 70 cm
Hyssing
Lim eller stiftemaskin
Saks / tapetkniv
Pappbit eller flat trepinne

FOTO: Jon Clegg / Flickr

Slik gjør du:

LAG EN
DRAGE!

1. Først lager du rammen. Det er
viktig at rammen er symmetrisk.
På den ene pinnen setter du et
merke 20 cm fra enden, og et
merke 35 cm fra enden på den
andre pinnen. Legg pinnene i
kryss, slik at merkene ligger over
hverandre. Bind pinnene sammen med hyssing, slik at de står
i rett vinkel i forhold til hverandre.

Drageflyging er gøy og perfekt å gjøre en dag det
blåser. Enda mer moro er det når du har laget
dragen din selv!

FOTO: Horia Varlan / Flickr

KILDE: Norsk Luftfartsmuseum, Plusstid.no, KFUK/KFUM
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Visste du at mennesker har flydd
med drager i over 2000 år? Det
var i Kina de først begynte med
drageflyging. I dag flyr man med
drager over hele verden!
Det finnes flere ulike typer drager, og det er mange forskjellige
måter å lage dem på. Her kommer en oppskrift på hvordan du
lager en enkel en.

FOTO: mangtronix / Flickr

2. Lag hakk i endene av begge
pinnene. Det må være så dypt
at det passer til snøret du bruker. Stram en snor mellom de
fire endene i rammen. Start og
slutt i haleenden. Fest med en
god knute når du har kommet
rundt dragen.

FOTO: Nicola Sznajder / Flickr

3. Nå skal du lage seilet i dragen. Skjær til plast eller papir som er ca 2 cm større enn
rammen din. Klipp en liten «V» i
hvert hjørne.

4. Brett plasten eller papiret
rundt hyssingen og lim eller stift
den fast.

Byggetips:
Det er viktig å bruke lette
materialer når man lager
drager. Hvis dragen blir for
tung, klarer den ikke å lette.
Dersom du vil male seilet
på dragen, må du male det
før du fester den til rammen.
Ikke mal for tykt lag, da kan
dragen bli for tung.

6. Fest snorer i de fire pinneendene. En fra topp til bunn
og en fra side til side. Snorene
skal ikke være helt stramme.
7. Fest en lang hyssing på ca
10 meter der snorene fra punkt
6 krysser hverandre. Den lange
hyssingen er altså ikke festet i
pinnene, men i snoren.
8. Snurr hyssingen rundt en
pappbit eller flat trepinne som
du kan holde i, og så er det
bare å sette i gang!

Dragens ramme skal alltid
plasseres bak seilet i forhold
til vinden.
Tversgående pinne skal
plasseres foran langsgående
pinne, nærmest seilet.
Hvor kan man fly?
Det er best å fly drager i
åpne landskap, gjerne ved
havet.
Fly aldri ved høyspentledninger, jernbanen, ved bilveier
eller flyplasser.
Ikke fly i tordenvær.
Unngå å fly over folkemengder.

5. Så lager du en hale av en
hyssing på 2-3 meter som du
fester bakerst på dragen. Klipp
opp biter med silkepapir og fest
til halesnoren. Knytt halesnoren
rundt midten av hver papirbit,
slik at papirbiten får form som
en sløyfe. Fest hver papirbit
med ca 15 cm mellomrom. Halen gjør det lettere for dragen å
holde balansen i lufta.

Flytips:
For å få dragen til å lette,
kan du for eksempel be en
venn kaste dragen høyt opp
i lufta mens du løper mot vinden og slipper ut litt og litt
line underveis.
Hvis dragen fortsetter å
vende nesen ned, må du lage
lengre halesnor. Hvis dragen
tipper bakover, må du gjøre
halesnora kortere.
For å lande dragen, tar du
inn mer og mer line til du kan
ta tak i dragen.
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1 SKJULT FIGUR
Hvilken figur skjuler seg i tegningen under? Fargelegg feltene for å finne det ut.
Fargelegg gul i feltene med to prikker, rød
i feltene med en prikk, og blå i feltene med
tre prikker. Hva ser du til slutt?

GEKKOTVILLINGER
Hvilken gekko mangler tvilling?
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2 HVA SKAL UT?
Her ser du bilder av flere forskjellige ting.
Tre av bildene i hver gruppe hører sammen,
mens i hver gruppe er det en ting som ikke
passer inn med de andre. Kan du se hvilke?

1

2

3

4

FINN 8 FEIL

Miljøagentene går med bøsse under TVaksjonen. Kan du se hva som er annerledes i
bildet til venstre?

3 DANSENDE APER
Hvor mange apekatter kan du telle her?

FINN VEIEN
Miljøagentene fortsetter på ruten sin under
TV-aksjonen. Vil du hjelpe dem med å finne
veien til neste hus?

PSSSST! Visste du at årets TV-aksjon går til
Regnskogfondet? TV-aksjonen er 18. oktober!

4 TELL TAMARINER
Hvor mange løvetamariner som denne
finner du i bladet? Tell med denne også.
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TEST!

Hvilket dyr i regnskogen
kunne vært din bestevenn?

Kunne du vært venn med en skravlende papegøye, en rampete og nyskjerrig løvetamarin,
eller et stille og rolig dovendyr? Ta testen her!

Har du sansen for
rampestreker?
a) Jeg elsker rampestreker! Men
bare snille rampestreker, da.
b) Jeg er kanskje litt for lat til å finne
på rampestreker.
c) Ikke når det er jeg som er
offeret for rampestreken.

Hvordan er du i
klasserommet?
a) Jeg og vennene mine pleier å
sende lapper til hverandre i timen.
Vi får av og til litt kjeft av læreren for
det!
b) Jeg liker å følge med på det
læreren sier. Jeg svarer hvis jeg blir
spurt om ting! Jeg liker ikke når de
andre i klassen bråker.
c) Jeg synes det er morsomt å
snakke foran resten av klassen. Jeg
snakker kanskje litt i munnen på
læreren noen ganger.

Hvilke aktiviteter
foretrekker du?
a) Jeg liker å holde på med ting
det er litt fart i. Liker lagspill, som
fotball og håndball.
b) Liker rolige aktiviteter, som en
rusletur i skogen eller å lese en
god bok i parken.
c) Jeg driver med teater, sang
eller dans!

FLEST A: LØVETAMARIN
Du kunne blitt riktig så god venn
med en nyskjerrig løvetamarin! Som
løvetamarinen liker du å utforske
ukjente steder og ting, og du har
sansen for å legge ut på eventyr.
At løvetamarinen liker å finne på
rampestreker, gjør heller ingenting.

FLEST B: DOVENDYR
Du og dovendyret hadde kommet
godt overens med hverandre. Du
avskyr krangler og trives sammen
med folk som er vennlige og rolige.
Og verken du eller dovendyret er
avhengige av fart og spenning for å
ha det gøy!

FLEST C: PAPEGØYE
Du og papegøyen hadde nok raskt
blitt bestevenner! Den er livlig
og skravlete, og det synes du er
morsomt. Papegøyen er fargerik
og underholdende, og sammen
med denne fuglen er det umulig
å kjede seg.

Hvilke farger liker du?
a) Oransje.
b) Grått, brunt, hvitt eller svart.
c) Blått og gult.

FOTO: Jeroen Kransen / Wikipedia
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Det er lørdag morgen.
Hva gjør du?
a) Spretter opp av senga og
ringer vennene mine for å høre om
de vil finne på noe.
b) Sover ekstra lenge, selvsagt!
c) Setter på TV-en for å se på
yndlingsserien min.

FOTO: Sergiodelgado / Wikipedia

FOTO: Ruth Rogers / Wikipedia

STIER I AMAZONAS
Miljøagentene skal besøke Yanomami-indianerne
i Amazonas. Hvilken sti må de gå for
å komme frem til landsbyen?
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MILJØAGENT RAVN

Miljøagenten Ravn er veldig glad i naturen og opptatt av
miljøet. Han sier alltid ifra når han ser at andre gjør ting
som er forurensende og skadelig for jordkloden vår.

Mysteriet med Post 8
Ravn og lokallaget hans arrangerer natursti. De
har hengt opp åtte poster. På hver post er det et
miljø-spørsmål og svaralternativer som lokallaget
har laget selv. Premien til den som får flest riktige er en sykkel som lokallaget har fått gratis av
sportsbutikken.
TEKST: Magnus Røed Hestvik, medlemsagent

I løpet av dagen er det mange
som møter opp for å prøve å
vinne den flotte premien.
– Hei Ravn, for en bra natursti
dere har laget, sier Ulla. Hun kom-

8
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mer gående fra en av postene.
– Takk, svarer Ravn. – Du kan
legge svarkortet ditt i postkassen. Han står ved et bord de har
satt opp for å verve nye medlemmer. På enden av bordet står en
postkasse som deltakerne kan
legge svarkortene sine i.
– Jeg tror nesten alle er riktige,
så jeg håper jeg vinner sykkelen,
sier Ulla mens hun legger kortet i
postkassa. – Men post 8 hadde
ikke alternativer.
– Det var rart, sier Ravn. –Jeg var
helt sikker på at alle spørsmålene
hadde svaralternativer.
– M-m, det var merkelig, svarer
Ulla. – Men det går fint, for jeg
visste hva svaret var.
Litt senere er det tid for å telle
over svarene og kåre vinneren av
sykkelen. Ravn åpner postkassen og tømmer alle svarkortene
ut på bordet. Blant kortene ser
Ravn noe merkelig.

– Det er jo alternativene til post
8, utbryter Ravn. Han ser at de
andre i lokallaget ser forvirret
ut. – Noen må ha klippet av alternativene til posten og lagt de
i postkassen, forklarer han. På
lappen står det «a) Bjørn, b) Ulv,
c) Gaupe, d) Leopard».
– Jeg husker hvilket spørsmål
det er, sier Ravn. – Post 8 er
«Hvilket av disse rovdyrene
finnes ikke i Norge?».
De teller opp svarene og kommer frem til at ingen har fått rett
på alle spørsmålene, men tre
personer har svart riktig på syv
av åtte poster. Det er Loke, Vilde
og Ulla. Vilde har ikke svart på
spørsmål 8, mens både Loke og
Ulla har begge svart riktig. Loke
har skrevet «d» og Ulla har skrevet «Leopard».
– Før vi kan kåre en av disse
som vinner må vi finne ut hvem
som har jukset og fjernet alternativene til post 8, sier Ravn.
– Det må vel være noen som
leverte svaret sitt før Ulla? spør
en av de andre i lokallaget.
Plutselig går det et lys opp for
Ravn.
– Jeg kan bevise hvem det var,
sier han.
Kan du hjelpe Ravn med å bevise hvem som fjernet svaralternativene til post 8?
Send inn løsningen til
post@miljoagentene.no,
så er du med i trekningen
av en økologisk t-skjorte
fra Miljøagentene.
Svarfrist 1. august.
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5 KODE FRA RAVN!
Løs koden og få en viktig melding fra miljøagent Ravn!

HVA STÅR DET HER?
KODEN:

=A

=B

=C

=D

=E

=F

=G

=H

=I

=J

=K

=L

=M

=N

=O

=P

=Q

=R

=S

=T

=U

=V

=W

=X

=Y

=Z

=Æ

=Ø

=Å

KARTONGLOMMEBOK
Lag en kul og miljøvennlig lommebok
av drikkekartong!
TEKST / ILLUSTRASJON: Line Lønning

Lommebøkene kan lages av alle
slags drikkekartonger, og de er
enkle å lage. Alt du trenger er
drikkekartonger, saks, kniv, hammer og trykknapper.

2 Legg kartongen flatt og
brett den to ganger i hvert
hjørne. Dette gir bedre plass i
rommene i lommeboka.

4 Klipp bort den øverst delen
av kartongen, og de innbrettede
sidene. I sidene klipper du helt
ned på den øverste delen. Da
står du igjen med to
klaffer.
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6 Klipp til den andre klaffen
slik du ønsker. Den vil fungere
som lokket på lommeboka.

7 Ta frem hammeren, pass
på fingrene og fest på trykknappen. Ferdig!

1 Etter at
drikkekartongen er åpnet
øverst, skyldt
og tørket,
klipper du
bort bunnen.

BYTT FARGE PÅ BLOMSTEN
3 Brett opp ca en tredjedel
av kartongen. Dette lager to
forskjellige rom til lommeboka.

Hva skjer med blomsten om du putter
farge i blomstervannet?

5 Brett den ene klaffen ned i
rommet foran, som vist på bildet.
1. Få tak i en hvit blomst. Fyll et
glass med litt vann og hell litt konditorfarge oppi (ikke grønn). Sett
blomsten i vannet og følg med.
Før eller senere vil den skifte farge
på grunn av at den trekker til seg
vannet. Det kan ta alt fra noen
minutter til et par dager.

2. Ta en ny hvit blomst og skjær
nederste halvdel av stilken i to på
langs. Finn fram enda et glass
med farget vann, men
i en annen farge. Putt
hver av de to stilkene
i hvert sitt glass, slik
at blomsten suger
opp vann med to
forskjellige farger.
Følg med på hva
som skjer. Vil
blomsten
få to forskjellige
farger?

NYPEROSE-IS!
Lag økologisk iskrem av roseblader!

MATFATET

I Matfatet presenterer vi gode og
spennende oppskrifter på økologisk mat!

TEKST: Magnus Thorvik / Geitmyra matkultursenter for barn

I Norge har vi mange planter som egentlig ikke hører til i naturen vår. De har kommet hit fordi noen har hatt dem med seg fra
steder der de naturlig hører hjemme. Noen
arter har kommet hit fordi de er vakre å se
på, andre har kanskje sneket seg med annen last som blindpassasjerer.
En av de pene plantene er rynkerosen, Rosa
rugosa, som vi gjerne kaller nyperose. Rynkeroser sprer seg veldig lett, særlig langs
kysten, og kan ta plassen til planter som
egentlig hører til her. Det er litt dårlig gjort,
men vi kan ta en søt hevn og spise planten!
Mange vet at man kan lage te, saft, grøt
eller syltetøy av nypene som kommer om
høsten, men de duftende blomstene som
kommer om sommeren kan vi også lage
mat av. For eksempel hjemmelaget iskrem.

FOTO: R

ebecca

Zeller /

Geitmyra

matkultu

rsenter

for barn

Du trenger:
– 5 dl økologisk melk
– 2,5 dl økologisk kremfløte
– 200 gram økologisk sukker
– 6 økologiske eggeplommer
– En god neve roseblader
Slik gjør du:
1. Kok forsiktig opp melk og fløte med
rosebladene. Sett gryten til side og la det
trekke i 20 minutter under lokk.
2. Pisk egg og sukker til eggedosis.
3. Sil av roseblandingen og hell den i
eggedosisen mens du rører.

itmyra matkultursenter

/ Ge
FOTO: Rebecca Zeller

Geitmyra matkultursenter for barn
Geitmyra matkultursenter for barn
underviser barn og unge om
bærekraftig mat, matens opprinnelse,
smak og matkultur.
Målsettingen er at så mange barn og unge som mulig
skal blir glade i mat som gjør dem og miljøet godt.

for barn

4. Ha denne blandingen over i en kasserolle og varm opp til ca 80 grader under
omrøring til det tykner. Vær forsiktig, blir
det for varmt blir blandingen ødelagt!
5. Sil det hele over i en bolle og la den
bli kald. Når blandingen er helt kald kan
du kjøre den i iskremmaskin. Har du ikke
en sånn maskin kan du ha blandingen i
en beholder i fryseren og røre rundt hver
halvtime til isen er frossen.
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PÅ STRANDA

FOTO: Tor Bjarne Christensen

HUSK SOLKREM
PÅ STRANDA!
Vann reflekterer solstrålene
som treffer huden din, derfor
er det enda lettere å bli solbrent når du er ved sjøen.
Ingen solkrem beskytter
100 prosent, selv om de
heter sunblock.

ARRANGER STRANDRYDDEDAG!
Hver dag havner store mengder søppel i havet og på
strendene våre. Derfor er det nyttig å arrangere en
strandryddedag for å rydde opp. Finn fram hansker
og søppelsekker og sett i gang!

Solen er sterkest mellom
klokken 12 og 15, så da må
man passe seg ekstra godt for
å ikke bli solbrent. Ta gjerne en
pause fra sola på denne tiden.
Man bør smøre seg inn med
solkrem 15 minutter før man
skal ut i solen, og så smøre
seg om igjen ca annenhver
time så lenge man er ute.

SLIK GJØR DU:
1. Ta med deg noen venner,
naboer, familie eller klassen
din til å rydde strandkanten.
Inviter gjerne med lokalavisa!

2. Rydd stranden, og rapporter
inn ryddingen og hva dere fant
til Miljøagentenes Hovedkvarter
(post@miljoagentene.no).

KRABBELØP

Krabber er veldig flinke til å bevege seg sidelengs.
Hvor raskt kan dere krabbe?

1. Tegn to linjer i sanden. Den
ene er startlinjen og den andre
er mållinjen. Dere kan lage krabbeløpet så langt dere vil!

2. Alle stiller seg bak startstreken. Still dere sidelengs ved
streken, på alle fire. Noen sier
“Klar, ferdig, gå!”.

3. Lever søpla til et avfallsmottak
som tar riktig hånd om den.

3. Alle krabber sidelengs så fort
de kan. Den første som kommer
over målstreken vinner.

START

MÅL
START
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MÅL

FINN RIKTIG
SANDSLOTT
Trekk en linje fra hvert sandslott
til den riktige silhuetten.

PYNT HUSET TIL EREMITTKREPSENE
Tegn et mønster eller
fargelegg skallene til de tre
eremittkrepsene.

15
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DESIGN DITT EGET SURFEBRETT!
Skal du surfe i sommer? Her kan du designe ditt eget surfebrett! Gjør først ferdig
brettet til venstre, så lager du ditt helt eget design på surfebrettet til høyre!
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SØPPELÅKER
DU TRENGER:
Litt søppel, f.eks. en epleskrott og
noe av metall, plast og papp.
Litt jord. Om du ikke har hage kan dette
gjøres i blomsterpotter.
En liten spade.
En pinne (feks en ispinne) og sett på
skilt med lapp hvor det står hva du
har gravd ned og når.
ÅRSTID: Vår, sommer, høst
HVA: Grav ned ulike typer avfall og se hva
som skjer med avfallet når det har ligget i jorda
en stund.

AKTIVITET: FORBRUK

EPLESKROTT

GULROT

TEPOSE

POTET

PAPPKRUS

BANANSKALL

DOPAPIR

PLASTKRUS

BRØDSKORPE

LAG EN

FOTO: London Permaculture

HVORFOR: En del ting klarer naturen å
bryte ned. Men det som blir borte, er egentlig ikke helt borte. Det er bare brutt ned til
veldig små deler, som naturen igjen bruker
for å bygge opp nye ting, som en blomst eller
et tre. Men vi mennesker lager flere ting som
naturen ikke klarer å bryte ned, og de er det
viktig at vi aldri kaster fra oss i naturen. Dyrk
din egen søppelåker og finn ut hva naturen
ikke klarer å bryte ned.
SLIK GJØR DU: Finn fram noe søppel laget
av glass, metall, plast, papp.
Grav det ned og sett på et lite skilt så du vet
hva som er begravet hvor i hagen.
Grav også ned litt matavfall, f.eks. en potet,
et bananskall, en tepose eller en epleskrott og
sett på skilt. La dette ligge i jorda en stund.
Grav det fram igjen når det har gått litt tid.
Hvilke ting har jorda har begynt å bryte ned og
hvilke ting ser nesten likt ut som da du gravde
det ned?

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv
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6 SUDOKU
Hver rekke bortover og nedover må
inneholde ett av hvert symbol. Hvilket
symbol er det i den gule ruta?

TREFROSK PÅ TUR
Trefrosken har vært på ferie og skal hjem
igjen. Følg etter trefrosken for å finne ut
hvor den bor hen!

O

START

T

Z

N

S

R

K
O

I

A

M
A

E

R

F

R

A

E
S

O

N

MÅL

B

7 DYR I REGNSKOGEN
Finner du alle 10 dyrene?

8 HVEM ER HVEM?
Hva heter disse dyrene? Alle lever i regnskogen i Amazonas!
Stokk om på bokstavene og finn dyrenavnet.
Tegn så en strek fra dyrenavnet bort til riktig bilde.

1. KNAUT

a

_____
2. OANDNAKA

b

________
3. PRAIT

c

_____
4. AKIOP

_____
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d

STRANDLABYRINT!

SLUTT

Finn en vei gjennom labyrinten ved å følge
sjøstjerner, skjell og sneglehus.
Du kan gå både opp og ned, til høyre og venstre,
men du må gå i denne rekkefølgen: Sjøstjerne,
skjell, sneglehus, sjøstjerne, skjell, sneglehus...

YNDLINGSDYR
Under ser du en tegning av seks forskjellige mennesker med seks forskjellige skilt. På skiltene står
det hva menneskene heter, og hvilket yndlingsdyr
de har. Se nøye på tegningen i ett minutt. Dekk over
tegningen og svar så på spørsmålene under.
Abdi
Papegøye

Emma
Okapi

Mikkel
Tapir

Oda
Tamarin

Storm
Anakonda

Fatima
Jaguar

1 Hvem har okapi som
yndlingsdyr?
2 Hvilket yndlingsdyr
har Mikkel?
START

3 Hva er yndlingsdyret
til Hanna?

9 SPEILVENDT

2.

5 Hva heter personen
som står rett over den
som har tamarin som
yndlingsdyr?

10 ORD-REBUS
Hvilket ord finner du her?

Finn den riktige
figuren!
Hvilken av figurene
under, er speilvendt av
figuren til høyre?

1.

4 Hva heter personen til
venstre for den som har
jaguar som yndlingsdyr?

HUL

10 Km

Y
3.

4.

S

1

RE

Svar:
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SLIK GJØR DU:
1. Først må du finne ut hva du vil
skrive om. Du trenger penn og
papir, eller skriv på data. I tillegg
er det fint med et kamera.

SOMMERFERIE

FOTO: Carissa Rogers

VÆR MILJØJOURNALIST!
Du kan være miljøjournalist selv om du har ferie!
Enten du skal reise bort eller bare
være hjemme i sommer, kan det

MILJØVENNLIGE
FERIETIPS
Dra på sykkelferie!
Reis med tog heller enn å
reise med fly.
Spar på vannet når dere
bor på hotell. Skru av lys og
aircondition når dere forlater
hotellrommet.
Kjøp kortreist og lokal mat
på stedene dere besøker.
Før dere drar på ferie er
det lurt å passe på at ingen
elektriske apparater står på
standby og bruker unødvendig strøm mens dere er borte.

20

være at du kommer over saker du
har lyst til å rapportere til Hovedkvarteret. Eller kanskje du skal
være med på noen miljøvennlige
aktiviteter i sommer? Skriv inn til
oss og fortell om det!

2. Skriv artikkelen. Dette er
hva en artikkel bør inneholde:
Overskrift: Kort om hva
saken handler om.
Ingress: Introduksjon på en
eller to setninger.
Brødtekst: Hovedteksten som
er selve saken.
Bilde og bildetekst: Ta bilde
av menneskene eller stedet
saken handler om.
3. Ta bilder.
4. Send inn artikkelen og legg
ved bilder. Du kan sende det
til miljøjournalistsiden på miljoagentene.no eller Hovedkvarteret
(post@miljoagentene.no).

11 FINN RIKTIG TOGVOGN
Hjelp Ravn og Erle med å finne riktig togvogn!

Ravn og Erle står på togstasjonen og er klare for å reise på familieferie. Mor og far har allerede gått ombord i toget. De gikk inn i
en vogn som så akkurat helt lik ut som vognen øverst til høyre (over
streken). Hvilken av vognene nedenfor skal Ravn
og Erle gå inn i, for å havne i samme vogn som
foreldrene sine?
a)

b)

c)

d)

Unngå tomgangskjøring.

e)

f)

g)

Ellers er det veldig miljøvennlig å bruke ferien sin til å
oppdage nærmiljøet, i steden
for å reise langt avgårde!

h)

i)

j)

PAKKELISTE
Skal du ut og reise i sommer?
Tegn pakkelista di her!

ARGENTINA, BELGIA, CANADA
Dette er en lek som passer når man er ute på reise, for
eksempel når man sitter på toget på vei til ferie.
Man kan være så mange personer
man vil. I denne leken er det hver
sin tur å si et land på en bestemt
bokstav i alfabetet. Den første personen begynner med bokstaven
A, og sier et land som begynner
på A. Neste person sier så et land

ARGENTINA!

på B, og så sier neste person et
land på C. Leken slutter når man
ikke kommer på flere land. Dersom dere kommer dere igjennom
hele alfabetet, begynner dere på
nytt med bokstaven A igjen.

BELGIA!

TIPS: Noen bokstaver er vanskeligere enn andre, så det kan
være lurt å bli enige på forhånd
om bokstaver dere kan utelate.
Dere kan også velge dere et annet
tema, som for eksempel mat, dyr,
eller noe dere selv kommer på.

DANMARK!

CANADA!
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UT I VERDEN

Hva gjør miljøagentene i andre deler av
verden? Les om det her!

N

W

E
S

CUBA:
Republikken Cuba er Karibias største øy og
største stat. Den ligger mellom Det karibiske
hav, Mexicogolfen og Atlanterhavet. På Cuba
er det offisielle språket spansk, og hovedstaden
heter Havanna. Over ser du Cubas flagg.

Cuba

KOSTELEKEN
«Kosteleken» er en lek som barna på
Cuba pleier å leke. Har du noen gang
spilt «Flasketuten peker på»? «Kosteleken» minner ganske mye om den, bare
at man bruker en kost!
DETTE TRENGER DERE:
En feiekost og musikk. Dere kan for eksempel bruke en spilleliste på data, nettbrett eller telefon, eller en CD-spiller.
SLIK GJØR DERE:
1. En av deltagerne starter med å ha kosten. De
andre deltagerne står i ring rundt han eller henne.
Velg en til å styre musikken.
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Stillehavet
Atlanterhavet

2. Når musikken settes på, hiver den som står i
midten, kosten til en av deltagerne i ringen. Denne
hiver den straks tilbake, og den i midten fortsetter
med å hive kosten til nestemann i ringen. Slik går
kosten frem og tilbake uten stans.
3. Den som holder i kosten når musikken stopper, får en “straff”. Det er den i midten som bestemmer straffen. Det kan være å stå på ett ben
og synge en sang, rope “kykeliky” tre ganger,
løpe opp og ned trappa tre ganger, eller liknende.
4. Deretter er det den som fikk straffen, som skal
stå i midten.

12 HVEM SIER HVA?
Nedenfor kommer det ni påstander.
Kan du gjette hvilket av barna under
som sier de forskjellige? Fyll inn
bokstavene for påstandene der du
mener de passer. Det skal være tre
påstander per barn.

NATUR OG UNGDOM

Natur og Ungdom er ungdommens miljøvernorganisasjon. I denne spalten kan du lese om
hva de driver med!

a) I landet mitt har vi tilgang på masse rent
drikkevann.
b) Mitt land grenser ikke til havet.
c) Jeg bor i Stillehavet.
d) Landet mitt er ofte rammet av tørke.
e) Jeg bor i Europa.
f) Landet mitt består av flere øyer.
g) Jeg bor i Afrika.
h) Landet mitt er et av verdens rikeste land.
i) Det høyeste punktet på landet mitt er under
5 meter over havet. Det betyr at dersom havet
stiger må jeg flytte fra landet mitt i løpet av
kort tid.

LAG EN AKSJON
Er det noe du er misfornøyd med, eller
vil endre på, så er en aksjon en bra
måte å vise det på. Natur og Ungdom
har ofte aksjoner hvor de krever at
politikerne skal løse miljøproblemer.
TEKST: Natur og Ungdom

DETTE TRENGER DU:
Banner, håndplakater, mennesker, slagord og
kakao.

ETIOPIA

TUVALU
SVAR:
Etiopia:
Tuvalu:
Norge:

NORGE

SLIK GJØR DU:
Still opp en plass dere vil bli sett, eller for eksempel utenfor kommunestyrets møte før de starter.
Finn frem banner og håndplakater og sørg for
at lokalavisa er invitert. Snakk med pressen om
det du vil endre på, og er det kalt ute er det lurt
å gi dem litt kakao så de ikke blir utålmodige og
går hjem.
Så er det bare å sette i gang. Stram opp banneret, sett i gang og rop slagordet deres, og snakk gjerne med folk eller politikere som går forbi.
Sørg for at pressa tar masse bilder, og gjerne ta
noen selv til å vise frem.
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13 HVILKEN BALLONG?
Hvilken ballong får Erle? Finn det ut ved
å stryke ut tallene fra lista til venstre.
Alle tall over 30
Antall bein
tre hester har
til sammen
Oddetall
Antall
mager kua har

28

10

9

4

54

32

17

2

16

12
23

44

Mikkel skal på ferie i to
uker i sommer. Det er mye han
vil rekke å gjøre før han reiser hjem.
MIKKELS AKTIVITETER:
Overnatte i gapahuk: 2 dager
Fugletitting: 1 dag
Strandrydding: 2 dager

Alle tall som
slutter på 8

Telt- og fisketur: 3 dager

Tallet for
summen av
4X4

Kanotur: 1 dag

Fjelltur: 4 dager

I tillegg har Mikkel lyst til å dra på en
sykkeltur som varer i en dag. Rekker
han det?

Tall lavere
enn 3

15 SUDOKU

16 SMOOTHIE

Fyll inn tallene mellom 1 og 9.

3
4 2
3
8

3 9
4
6

4

7

Hvor mange smoothier kan
Ravn lage av fruktene du
ser under?

4
9

6

5

3

9

1
3
1 2

6
1

5
4

3

2
6 4
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14 MIKKEL
DRAR PÅ FERIE

7

For å lage en smoothie trenger han
1/2 banan, 1 appelsin, 1 eple og 1/3 ananas.

17 SKJULT DYR
Hva heter fargene på engelsk?
Fyll ut navnet på fargene. Stokk så om på
bokstavene i de lysegrønne rutene, slik at du
kommer frem til et dyr som lever i regnskogen.
Dette ordet skal være på norsk.

19 SANT ELLER USANT?
Kryss av for riktig alternativ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SANT

USANT

SANT

USANT

SANT

USANT

Den afrikanske elefanten SANT
er verdens største pattedyr som lever på land.

USANT

SANT

USANT

Norge er et industriland, SANT
eller I-land som det også
kalles.

USANT

SANT

USANT

SANT

USANT

SANT

USANT

SANT

USANT

SANT
Snøleoparden er
IKKE en utrydningstruet dyreart.

USANT

SANT

USANT

Danmark er et U-land.
Isbjørnen lever bare i
Antarktis.
Bruken av palmeolje
ødelegger regnskogen.

18 REGNSKOG-LAND
Regnskogen Amazonas strekker seg ut over flere
land. Under ser du omrissene av fire av dem.
Stokk om på bokstavene og finn ut hvilke det er!

1.

2.
LIRBAS
EPUR

____

______

EAEVULNZE
AVIOLIB

_________

Mont Blanc er verdens
høyeste fjelltopp.
Sahara er verdens
største varme ørken.
Amazonasregnskogen
er verdens minste
regnskog.

4.

3.

Amazonasregnskogen
ligger i Asia.

_______

Gaupa er en truet
dyreart i Norge.

Jupiter er den
største planeten
i vårt solsystem.
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UT PÅ TUR!
RAVN PÅ TELTTUR
Ravn hadde dårlig tid før han skulle dra
på tur. I farten har han pakket med seg
mye rart som han ikke trenger. Hvilke
5 ting er det som ikke hører med på en
telttur i skogen?

N

V
S

Ø

10 UTETIPS!
Det er mye gøy å finne på ute i
sommer. Her får du ti tips fra oss:
1. Følg etter en sommerfugl!
2. Sov ute under åpen himmel - eller lag en
gapahuk.
3. Lag bål og stek pinnebrød i fjæra.
4. Lek “Boksen går” ute i skogen.
5. Dra på telttur.
6. Lag kongledyr.
7. Klatre i trær.
8. Dra på fisketur.
9. Gå på skattejakt i fjæra eller i skogen
10. Lag en natursti – du finner mange
naturstier på miljoagentene.no/natursti
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OPPSKRIFT PÅ
PINNEBRØD:

INGREDIENSER:
1 pk tørrgjær eller
1⁄2 ts bakepulver
1⁄2 liter melk eller
vann

1 kg økologisk mel
1 ts salt
2 ts sukker
Et bål og en grillpinne
En kniv

SLIK GJØR DU:
Bland først sammen det tørre. Tilsett melk / vann
og rør sammen til en glatt deig som ikke er for klissete. Lag deigen hjemme og ta den med ut på tur.
Stek den på pinne på bål og spis som niste!

BLI NATURVENN!
Velg deg et sted i naturen som du skal ta vare på i
sommer. Det kan være en en sti, en strand, en liten
skog, eller et annet fint sted i naturen.
SLIK GJØR DU:

Som naturvenn skal du passe ekstra
godt på naturstedet ditt. Sørg for at det
har det bra, at ikke folk kaster søppel der

eller behandler det dårlig. Mot slutten
av sommeren kan du gjerne skrive inn til
Hovedkvarteret og fortelle om hvordan
det har gått!

FOTO: Torbjørn Katborg Grønning

SLIK LAGER DU EN ROGNEFLØYTE
Hvorfor ikke lage sin egen fløyte ute i naturen?
DU TRENGER:
siden av kvisten, mens hakket
En ferske selje - eller rogtil munnstykket skal være på
nekvist. Velg en rett kvist på
undersiden.
mellom 20 og 40 cm. Bredden
skal være på 1,5 cm.
Kniv
SLIK GJØR DU:
1. Skjær på
skrå i den ene
enden, slik at det blir
et munnstykke omtrent som
på en blokkfløyte. Kutt tuppen
helt ytterst av.

2. Lag et lydhull tre cm nedenfor munnstykket, men på
andre siden av kvisten. Dette
lydhullet skal være på topp-

3. 2 cm lengre nede skjærer du
en ring hele veien rundt kvisten.
Gjenta dette 3 mm lenger nede.
Ta bort den tynne barkstrimmelen.

5. Når du har fått av barken kan
du skjære lydhullet enda dypere, slik at hakket går halvveis
inn i treet. Til slutt skjærer du en
liten blåsekanal fra munnstykket
og ned til lydhullet.

6. Tre forsiktig på barken igjen.
Fløyta er klar til bruk!
4. Nå skal du fjerne barken fra
den øverste delen av fløyta.
Dette gjør du ved å banke rundt
på hele barken slik av den løsner. Knivskaftet er fint å banke
med. Dra barken forsiktig av.
Pass på så den ikke blir ødelagt.

ELLERS:
Det kreves litt teknikk og skarp
kniv. Det kan av og til være litt
vrient å få til dersom du ikke
har gjort det før. Kanskje du
kan få med deg en voksen?
Lykke til!
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20 Kryssord
Løs kryssordet. Stokk så
om på bokstavene i de
gule rutene. Da vil du komme frem til noe som er fint
å gjøre i sommer!

Før

MILJØAGENTENES

Stjele

NETTBUTIKK

Hyl

Du kan kjøpe disse
miljøvennlige handlenettene og mye annet
kult på Miljøagentenes
nettbutikk.

Politisk
parti
Mange
hus

Ledd

Gå inn på miljoagentene.
no/nettbutikk for å se hva
vi har. Kanskje noe å
ønske seg til bursdag?

Lur
Høyde

Spise
Oppdage

SVAR:
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BEINTØFT
Miljøagenter fra hele landet har bestemt at vi skal jobbe mer med
miljøvennlig transport. Derfor skal vi i
høst ikke bare ha en Gå til skolen-dag,
men en hel kampanje!

Kampanjen heter Beintøft og varer i to måneder.
Klassene som er med, kan vinne 30.000 kroner ved
å gi bilen en velfortjent pause! I den store Beintøftkonkurransen forsøker klassene å komme seg til klimatoppmøtet i Paris.

Deltakelsen er gratis og enkel. Kampanjen varer fra
16. september til 13. november. Du kan be læreren
din gå inn på www.beintøft.no og registrere at dere
vil være med.

BARNAS KLIMAPANEL
Barnas Klimapanel trenger din hjelp!
Barnas Klimapanel er seks miljøagenter fra hele
landet, som skal fortelle de som bestemmer hva
barn i Norge mener om klimaendringene og miljø.
Hvordan skal vi løse miljøproblemene? Hva mener
DU er viktig? Fyll ut denne svarslippen og hjelp
Barnas Klimapanel med hva som er de viktigste
kravene fra barn i Norge!

Her kan du skrive ned dine innspill til Barnas
Klimapanel. Her finner du noen eksempler som du
kan krysse av på hvis du synes det er viktig:

BARNAS

KLIMAPANEL

Jeg vil at man skal ta bedre vare på regnskogen

Jeg vil ha mindre oljeboring

Jeg vil at norske klimagassutslipp skal gå ned

Jeg vil at det skal bli mindre forurensing

Jeg vil at vi skal ta bedre vare på naturen, dyrene og plantene
Jeg vil at det skal bli enklere og billigere å reise miljøvennlig (trikk, buss, tog)
Her kan du skrive ditt eget krav eller skrive mer om det du har krysset av.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Navn:

Alder:

VERDEN TRENGER
FLERE MILJØAGENTER!
Derfor er det viktig å verve flere miljøagenter. Slik verver du på 1-2-3!
1 Ta med verveblokken din, finn en
venn og fortell om Miljøagentene.

Visste du at
Miljøagentene er barnas
miljøvernorganisasjon?
Alle barn kan
bli med!

Så kult!
Vi må ta vare på miljøet.
Hvordan blir jeg
medlem?

2 Få hjelp av en voksen: fyll ut verveblokka,
eller gå inn på www.miljoagentene.no/innmelding.

Husk å skrive at jeg
har verva da!

INNM

ELDIN

G

3 Vips har du verva, Miljøagentene
har blitt enda flere og du får vervepoeng som du kan bytte i en premie.

Gå inn på
www.miljoagentene.no/
vervepremie og velg premien
du vil ha.

Trenger du flere
verveblokker, ta kontakt
med Hovedkvarteret.
Vil du vite mer om verving?
Gå inn på
miljoagentene.no/verving.
Lykke til!

Riv ut denne delen og putt i
postkassen. Miljøagentene
betaler portoen.

MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

BLI MED PÅ
LANDSLEIR!
Det blir landsleir og landsmøte for alle miljøagenter 9. - 11. oktober.
STED: Sørmarka konferansesenter, like utenfor Oslo.
Har du meldt deg på? Les mer, meld deg på og bli med og bestem på
www.miljoagentene.no/landsleir

LØSNINGER OG VINNERE

LABYRINT, SIDE 9

Løsninger for premieoppgavene i miljøagentrapporten nr 2/2015:
RAVN-HISTORIEN:

2. SANT ELLER USANT:

Hunden Fido har stjålet pølsene. I
farten veltet han ketsjupflaska og fikk
ketsjup på seg. Det var altså ikke
blod, som den gamle damen trodde.
Vinner: Hannah Othilie Døvle

1. Sant 2. Sant 3. Usant
4. Usant 5. Usant 6. Sant
7. Usant 8. Sant
Vinner: Mia Raukleiv, 10 år,
fra Bø i Telemark

MINIAGENTOPPGAVEN:

3. HVILKE ORD ER DETTE?

Det var 7 lemurer i bladet.
Vinner: Niklas Nilsen Allestad, 6 år,
fra Flekkefjord

1. KRYSSORD:

1. Indianer 2. Anakonda
3. Amazonas 4. Papegøye
5. Apekatt 6. Jaguar
Vinner: Signe Johnsen, 9 år, fra
Samuelsberg

Løsningsordet er «skolesekk».
4. HVA SKAL UT?
Vinner: Øyvind Tallhaug Gulbrandsen,
1. Elg 2. Bil 3. Sokk 4. Flue
11 år, fra Heggenes
Vinner: Jakob Mork Slåtten, 9 1/2 år,
fra Oslo

SANDSLOTT, SIDE 15

Løsninger for de oppgavene i dette aktivitetsheftet som ikke
er premieoppgaver:
GEKKOTVILLING, SIDE 6

Dette er gekkoen som ikke har
en tvilling:

RAVN PÅ TELTTUR, SIDE 26

Disse tingene hører ikke med på
telttur: Spillkonsoll, kjevle, skateboard, golfkølle, hårføner.

TREFROSK PÅ TUR, SIDE 18

LABYRINT, SIDE 7

Trefrosken bor i Amazonas.

SLUTT

STRANDLABYRINT, SIDE 19

START

FINN 8 FEIL, SIDE 6
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SVARSLIPP

Fyll inn svarene dine i riktige felt. Det er veldig viktig at du
fyller ut navn, medlemsnummer og adresse i feltene til venstre. Klipp / riv ut siden, brett sammen og send inn til Hovedkvarteret. Husk å skrive hva du ønsker deg som premie!
PREMIEOPPGAVE 1 - SKJULT FIGUR
Figuren er: .............................................................

PREMIEOPPGAVE 2 - HVA SKAL UT?
1:..............................................
3:..............................................

2:.................................................
4:.................................................

PREMIEOPPGAVE 3 - DANSENDE APER
Det er ................................ apekatter.

PREMIEOPPGAVE 4 - TELL TAMARINER
Det er ........................... tamariner i bladet.

PREMIEOPPGAVE 5 - KODE FRA RAVN

NAVN:.................................................................................................
MEDLEMSNUMMMER:.....................................................................
ADRESSE:..........................................................................................
PREMIEØNSKE:................................................................................
PREMIEOPPGAVE 13 - HVILKEN BALLONG FÅR ERLE?
Erle får ballong nr: ....................

PREMIEOPPGAVE 14 - MIKKEL DRAR PÅ FERIE
Rekker Mikkel å dra på sykkeltur?

Symbolet er (skriv eller tegn):.....................................................

PREMIEOPPGAVE 7 - DYR I REGNSKOGEN
Disse 10 dyrene fant jeg:..........................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Nei

PREMIEOPPGAVE 15 - SUDOKU

3
4 2
3
8

4
3 9
4

9
6

4
6

Ravn sier: .....................................................................................

PREMIEOPPGAVE 6 - SUDOKU

Ja

7

5

3

9

4
3

1

1
3
1 2

6

2
6 4

5

7

PREMIEOPPGAVE 8 - HVEM ER HVEM?

PREMIEOPPGAVE 16 - SMOOTHIE

Dyr nr 1 er en...................................og hører til bilde:...............
Dyr nr 2 er en...................................og hører til bilde:...............
Dyr nr 3 er en...................................og hører til bilde:...............
Dyr nr 4 er en...................................og hører til bilde:...............

Ravn kan lage ........................... smoothier.

PREMIEOPPGAVE 9 - SPEILVENDT

PREMIEOPPGAVE 18 - REGNSKOG-LAND

PREMIEOPPGAVE 17 - SKJULT DYR
Dyret er en: ...................................................................................

1. ............................................. 2. .............................................
3. ............................................. 4. .............................................

Figur nr: ............................. er den riktige.

PREMIEOPPGAVE 10 - REBUS
Ordet er: .........................................................................................

PREMIEOPPGAVE 19 - SANT ELLER USANT?

Den riktige togvognen er togvogn nr: ......................................

1. ................... 2. .................... 3. .................... 4. ...................
5. ................... 6. .................... 7. .................... 8. ...................
9. ................... 10. ................ 11. .................... 12. .................

PREMIEOPPGAVE 12 - HVEM SIER HVA?

PREMIEOPPGAVE 20 - KRYSSORD

PREMIEOPPGAVE 11 - RIKTIG TOGVOGN

Norge:

Zambia:

Brasil:

Løsningsordet er: ........................................................................

SI IFRA!

Til:
MILJØAGENTENE
Svarsending 0235
0090 Oslo

FINNER REISULF VEIEN TIL FLYPLASSEN?

Vi er nå nøye undersøkt og godkjent
av barnas egen miljøvernorganisasjon.
Husk: Alle barn reiser gratis.

Alltid på skinner

