AKTIVITETSBOK
SKRIV
APPELL FOR
MILJØET

BYGG ET
INSEKTHOTELL

LAG EN
GAPAHUK

AKTIVITETER: Energi og klima ................................................ 5
– Lag din egen solovn ............................................................ 6
– Lag vindmølle av papir ........................................................ 7
– Tomgangsaksjonen .............................................................. 8
– Skriv miljøappell ................................................................ 9
– Lag et vannhjul ................................................................ 10
– Fjærkamp ........................................................................... 11
– Lag en drage ...................................................................... 12
AKTIVITETER: Ut i naturen .................................................... 15
– Insektbingo ........................................................................ 16
– Kongledyr ........................................................................... 17
– Lag kasse til perleugla ....................................................... 18
– Lag meiseboller .................................................................. 21
– Insektshotell ...................................................................... 22
– Biehjelp .............................................................................. 23
– Rydd en strand .................................................................. 24
– Lag rognefløyte .................................................................. 25
– Lag gapahuk ..................................................................... 26
– Fire båltyper ...................................................................... 27
AKTIVITETER: Mat i friluft ..................................................... 29
– Pinnebrød .......................................................................... 30
– Bålbanan med sjokolade ................................................... 31
– Troll-epler .......................................................................... 32
– Pizza på bål ...................................................................... 33
– Friluftspepperkaker ........................................................... 34
– Bjørkesaft på flaske .......................................................... 35
– Stek fisk i avis .................................................................... 36
– Appelsinsjokoladekake ...................................................... 37
AKTIVITETER: Bruk mindre .................................................. 39
– Lag en søppelåker ............................................................. 40
– Arranger byttefest ............................................................. 41
– Dyrk grønnsaksrester ......................................................... 42
– Lommebok av kartong ....................................................... 43
– Miljøvennlig julegavepapir ................................................. 44
– Lag ditt eget handlenett .................................................... 45
– Kunst av søppel ................................................................. 46
– Konkurranse i kildesortering .............................................. 47
AKTIVITETER: Globalt ........................................................... 49
– Fyll opp fyrstikkeska ........................................................... 50
– Vannstafett ....................................................................... 51
– Bestem med føttene .......................................................... 52
– Skift farge på blomsten ..................................................... 54
– Butikksjekk ........................................................................ 55
– Klimatrikset Vietnam ......................................................... 56
– Skriv ønskeliste for jordkloden ........................................... 58

HVA ER

MILJØAGENTENE?
Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Vi arbeider for å gi barn
troen på seg selv, framtiden og at det
nytter å gjøre noe.
Miljøagentene jobber for et renere miljø og en tryggere framtid – og oppfordrer alle miljøagenter til å
oppdage vår fantastiske natur, og å utforske sammenhengen mellom menneskene og naturen. Alle
barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen
for å ta bedre vare på jordkloden vår.

ALLTID MILJØAGENT!
Du er miljøagent 24 timer i døgnet. Tenk
miljø i alt du gjør og prøv å gjør minst én
miljøvennlig ting hver dag. Her er noen
miljøtips:
Pass på
naturen

Bruk
handlenett

Gå, sykle
eller kjør buss
til skolen

Pant alt
alltid

Kjøp og
spis
økologisk

Pass på
de voksne

Sorter og
resirkuler
søppel

Løs
hemmelige
oppdrag

Skru av lys i
de rommene
som ingen
bruker

Spar vann,
bruk dusj i
stedet for
badekar

VI KAN FÅ TIL MYE SAMMEN! ØNSKER DERE FLERE
Denne aktivitetsboken er ment for dere som al- AKTIVITER?
lerede har dannet et lokallag i Miljøagentene
eller skoleklasser og barnehager som vil gjøre
miljøaktiviteter sammen. Aktivitetene er ment å gi
inspirasjon til videre miljøaktivitet og økt engasjementet for natur og miljø. Mange aktiviteter er
også knyttet opp mot å påvirke andre, både voksne og barn. Jo flere som blir miljøengasjerte, jo
bedre er det for miljøet. Og selv om dere ikke kan
gjøre alt, kan alle gjøre noe! For hvis alle gjør litt
hver dag kan vi få til mye sammen!

På miljoagentene.no har dere mulighet til å
laste ned flere aktivitetsark, miljøstier og quiz.
Som ekte miljøagent kan man også logge seg
inn og finne hemmelige oppdrag og skrive nettsaker om klima og miljø. Hvis noen i klassen eller barnehagen har lyst til å melde seg inn og få
alle medlemsfordelene, kan dette gjøres sammen med foresatt på Miljøagentenes nettside.

Heftet er utarbeidet med støtte fra NORAD.

FOTO: Miljøagentene

AKTIVITETER:
ENERGI OG KLIMA

Klima er et gjennomsnitt av været målt over lang tid. Hvordan klimaet er, betyr veldig mye for oss. Klimaet bestemmer for eksempel
hvordan vi kan bygge husene våre og hvilken mat vi kan dyrke frem.
I de siste tiårene har klimaet endret seg mye og
endringene fortsetter. Klimaendringene fører med
seg mer vær som tørke, flom, orkaner og sykloner.
Samtidig stiger temperaturen i verden, havet blir
surere og isen på polene smelter. Dyr og mennesker mister leveområdene sine. Vi tror at årsaken til klimaendringene er at vi har sluppet ut altfor
mye CO2.
CO2 finnes naturlig i miljøet rundt oss, det
er for eksempel CO2 i planter og i den lufta
som kommer ut av munnen vår. Men nå er det
blitt for mye CO2. Vi har kjørt så mye bil og fly
at mengden CO2 har økt kraftig. Gasslaget
som ligger rundt jorda, i atmosfæren, blir derfor tykkere. Når varmen fra sola kommer ned
på jorda, slipper den ikke så lett ut i verdensrommet igjen, og hele kloden blir varmere. Det er
det som kalles global oppvarming.
Vi kaller CO2 for en klimagass fordi den påvirker
været vårt. Klimaproblemet er altså at jorda blir altfor
varm hvis vi ikke slutter å slippe ut så mye CO2.
Så hvorfor er det ikke bare å slutte med å slippe ut

CO2? Svaret er at vi slipper ut CO2 fordi vi trenger
energi. Vi trenger energi til bilene våre, vi trenger
energi og oppvarming til husene våre og til mye annet. Mye av energien henter vi fra olje og gass. For
å frigjøre energien herfra, må vi brenne det. Da
frigjøres karbon (C). Når karbonet møter oksygenet
i lufta, dannes CO2.
Men energien kan komme fra mange forskjellige
steder. Vi kan brenne olje, gass eller kull, vi kan
sende vann gjennom vannkraftverk, vi kan fange
vinden med en vindmølle, eller vi kan samle opp
solstråler med et solcellepanel. Forskjellen på
disse energikildene er om de er fornybare eller ikke.
Oljen er ikke fornybar, for før eller siden er det ikke
mer olje igjen i havbunnen. Men vinden er fornybar,
den kommer tilbake igjen og igjen. Og sola skinner
og skinner. Fornybare energikilder fører heller ikke
til CO2-utslipp!
Derfor er det bra for klimaet å lage energi av for
eksempel vann og sol og ikke av olje og gass. I
fremtiden må vi satse på fornybare energikilder!
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ENERGI OG KLIMA

LAG DIN EGEN SOLOVN
Hvem trenger vel komfyr og elektrisitet for å varme pølser? Dette er nok ikke den
raskeste måten å lage mat på, men hvis du har god tid og er tålmodig er dette et
fint miljøeksperiment. Eksperimentet viser oss hvordan vi kan bruke energi fra solen
- som er en fornybar energikilde - til å steke pølser. Det er miljøvennlig matlaging!

DU TRENGER:
En pappeske med sortmalt innside
Et gjennomsiktig plastlokk eller en
glassplate
En stekepose
Pølser eller annen mat som ikke
trenger å varmes på altfor høy
temperatur

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
Plasser esken med åpningen mot sola. Legg
pølsene i stekeposen og putt dem opp i esken.
Legg på lokket. Energien fra solstrålene fanges
i den sorte esken og glassplaten gjør at varmen
ikke forsvinner. Temperaturen inne i esken stiger
og pølsene blir varme.
Etter en stund kommer temperaturen inne i
ovnen opp i 80-90 grader. Gi det litt tid og vips
har du deilige solvarmede pølser!

Psssst!
Dagens energiproduksjon fører til
store utslipp av CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornybar energi! Solen
er jordens hovedkilde til energi og er viktig
for alt liv på jorda. Vi mennesker kan skape
elektrisitet gjennom solceller eller vi kan
la solstrålene varme pølser som i dette
eksperimentet!
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ENERGI OG KLIMA

VINDMØLLE AV PAPIR
Vindkraft er fornybar energi. Store vindmøller gir oss energi på grunn av vinden
som blåser vindmøllen rundt og rundt. Her
skal du lage en liten papirvindmølle. Den
lager kanskje ikke så mye energi, men du
får likevel se hva som skjer når vindkraft
får vindmøllen til å snurre rundt!

DU TRENGER:
Et papirark, gjerne med en fin farge.
Du kan også pynte det med
tusj eller tegneblyanter på forhånd!
Saks

Knappenål

Trepinne

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
1. Bruk et A4-ark og klipp
det til så du får et kvadrat.
Det vil si at alle sidene på
arket er like lange!
2. Klipp halvveis innover
mot midten fra hvert av de
fire hjørnene. Hvert hjørne
er nå delt opp i to flipper,
slik at du får åtte flipper
totalt.
3. Ta annenhver flipp, stikk
en knappenål gjennom
dem, bøy dem til og stikk
knappenåla gjennom midten av arket.
4. Stikk nålen med vindmøllen på inn i den ene
enden av en pinne.
5. Vindmølla er klar til bruk!
Du kan lage vind til møllen
ved å blåse på den, eller
ved å løpe mens du holder
den i hånden. Du kan også
gå ut og se om det er nok
vind til å drive vindmøllen
rundt.
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ENERGI OG KLIMA

TOMGANGSAKSJONEN
Hold utkikk i ditt nærmiljø
og legg en tomgangslapp
på bilruten til de voksne
som lar bilen stå på tomgang.

DU TRENGER:
Penn

Papir

Varme klær og
gode sko

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
1. Klipp ut papirlapper, for
eksempel fire av ett A-4 ark.
På lappene skriver du “Nei
til tomgangskjøring! Skru av
motoren når bilen står stille!
Eksos forurenser og lukter
pyton!”
Du kan også skrive ut ferdige tomgangslapper på
www.miljoagentene.no/
tomgang.

2. Ta med dere lappene og del
dem ut til biler som går på tomgang.
Skolen eller SFO kan ha en aksjon hver vinter, der elevene deler
ut tomgangslappene til foreldre
som kjører barna på skolen. Eller
dere kan ta en runde i området
rundt skolen og legge lapper på
bilruten til sjåførene som lar bilen
gå på tomgang.

Psssst!

NEI TIL
TOMGANGSKJØRING!
Skru av motoren når bilen står stille!
Eksos forurenser og lukter

pyton!
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Tomgangskjøring er forbudt og helt
unødvendig. Det skaper lokal luftforurensning og bidrar til CO2-utslipp. Flere og
flere barn i norske byer får astma, allergier
og luftveisinfeksjoner. Vi kan bidra til at
deres hverdag blir litt bedre.

ENERGI OG KLIMA

SKRIV MILJØAPPELL
Synes du at vi burde gjøre mer for å ta vare på miljøet og naturen? Si ifra! En fin
måte å si ifra på er å skrive og holde en appell.
En appell bør inneholde:

DU TRENGER:
Penn / blyant
Eventuelt en datamaskin

1. En overskrift: Kort om hva saken handler om

Papir

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
Først må du finne ut hva du ønsker å skrive og holde appell om. Det er lurt å velge ut et tema som
du er synes er engasjerende og spennende. Kanskje du vil fokusere på klima, mat, plast, teknologi,
CO2, naturressurser eller noe helt annet.
Når du har bestemt deg for hva du vil skrive om
må du finne ut mer om temaet ved å gjøre undersøkelser. Hvis dere er flere som skal skrive
sammen er det lurt å først diskutere hvilke saker
dere vil ta opp og hvilke argumenter dere mener
er viktigst å få frem.
En appell er en argumenterende tekst der man forsøker å overtale noen ved å appellere til følelser og
fornuft, treffer man noen «rett i hjertet» har man fått
frem poenget sitt. Det er fint at din egen mening
kommer tydelig frem, men husk å skille mellom det
som er fakta og det som er en mening.

2. En innledning: En eller to setninger om hva
teksten handler om
3. Første argument: Start med selve argumentet. Skriv så noen kommentarer som utfyller
argumentet.
4. Andre argument: Start med selve argumentet. Skriv så noen kommentarer som utfyller
argumentet.
5. Konklusjon: Oppsummer hovedpoengene i
teksten. Her kan også din egen mening komme
tydelig frem.
For at andre skal høre hva du har skrevet, bør
du forsøke å finne et sted du kan holde appellen. Sjekk ut om det er noen arrangementer i
nabolaget eller hør med læreren din om du kan
få holde appellen i klassen.

Psssst!
Når vi forteller andre om miljøproblemer,
er det større sjanse for at enda flere blir
engasjerte i saken. Da er det lettere å gjøre
noe med miljøproblemene! Å skrive en appell
er også en fin måte å lære seg hvordan man
skriver argumenterende tekster og skaper
oppmerksomhet om viktige saker.
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ENERGI OG KLIMA

LAG ET VANNHJUL

Her får vi se hvordan vannkraft virker. Når vannet treffer vannhjulet blir energien fra
vannet overført til vannhjulet, og dermed begynner vannhjulet å gå rundt og rundt.
I Norge lager vi ofte elektrisitet av energi fra vannhjul, men da er de mye større og
kalles vannturbiner. Vannkraft er fornybar energi!

KILDE: Regnmakerne

DU TRENGER:
To Y-formede kvister
To plankebiter
To store spikre
Hammer
Sag
Kniv

ÅRSTID: Vår, sommer og høst

SLIK GJØR DU:
1. Plankebitene må være like lange, like tykke
og like brede. Sag spor i midten av plankene.
Sporene må være like brede som tykkelsen på
planken. Sporene må også gå helt inn til midten av planken.
2. Sett plankebitene sammen til et kryss og fest
dem godt sammen med
spiker eller lim.
3. Deretter spikrer du to lange tykke spikre inn på
hver side av plankene, midt i krysset. Disse fungerer som oppheng slik at vannhjulet kan gå rundt.
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4. Spikk til de y-formede kvistene slik at den
øverste delen er ca fem cm.
Den nederste delen bør være omtrent dobbelt så lang som høyden på vannhjulet, samtidig må den tilpasses dybden i bekken vannhjulet skal stå i. Husk å spikke endene slik at
de er spisse.
5. Så er det bare å teste ut vannhjulet i en
bekk eller elv. Finn en liten foss, og sett pinnene ned i bakken foran fossen. Sett dem så
tett sammen at de store spikrene passer ned
i hver sin Y-formede kvist. Plasser plankekrysset i kvistene. Hvis du har plassert vannhjulet
rett, begynner det straks å gå rundt. Flytt litt
rundt på hjulet og kvistene dersom det ikke
fungerer på første forsøk.

ENERGI OG KLIMA

HA EN FJÆRKAMP

Det finnes mange alternative måter å skape energi på. Det beste er å lage fornybar
energi, og vindkraft er nettopp fornybar! Fjærkamp er morsomt og utfordrende og
lærer oss litt om hvordan vindkraft fungerer.

DU TRENGER:
En fjær til hvert lag
Noe som kan markere start og mål
Minst to lag

2. Tegn opp en strek på den ene siden av
klasserommet og en strek på den andre siden
av klasserommet.

ÅRSTID: Alle

3. Fjæren skal føres over gulvet ved hjelp av
vindkraft. Det betyr at dere kan blåse luft med
munnen for å få fjæren til å bevege seg. Dere
kan også lage vind ved å vifte med for eksempel hendene eller med papp eller papirark.
Husk at dere ikke får lov til å ta på fjæren eller
løfte den på noen som helst måte.

SLIK GJØR DU:

4. Fjæren skal føres fra den ene siden av
klasserommet og tilbake igjen, og hele laget
skal samarbeide.

1. Sett deltagerne sammen i lag. Hvert av lagene
får utdelt en fjær.

5. Laget har ikke vunnet før både fjæra og hele
laget er tilbake over målstreken.
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ENERGI OG KLIMA

LAG EN DRAGE
Drageflyging er både miljøvennlig og gøy! Det er også perfekt å gjøre en dag det
blåser. Enda mer moro er det når du har laget dragen din selv! 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.
KILDE: Norsk Luftfartsmuseum, Plusstid.no, KFUK/KFUM
ÅRSTID: Vår, sommer og høst

DU TRENGER:
Plast eller papir
To lange pinner på ca 70 cm
Hyssing
Lim eller stiftemaskin
Saks / tapetkniv
Pappbit eller flat trepinne

Psssst!
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!
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SLIK GJØR DU:

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. Det er viktig å bruke lette
materialer når man lager drager. Hvis dragen blir
for tung, klarer den ikke å lette.

ENERGI OG KLIMA
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.

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.

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. Dragens ramme
skal alltid plasseres bak seilet i
forhold til vinden. Tversgående
pinne skal plasseres foran
langsgående pinne, nærmest
seilet. 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.

8. Snurr hyssingen rundt en
pappbit eller flat trepinne som
du kan holde i, og så er det
bare å sette i gang!
4. Brett plasten eller papiret
rundt hyssingen og lim eller stift
den fast.

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.
6. Fest snorer i de fire pinneendene. En fra topp til bunn
og en fra side til side. Snorene
skal ikke være helt stramme.

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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AKTIVITETER:
UT I NATUREN

For å bli godt kjent med og sette pris på naturen, fokuserer vi i
Miljøagentene på aktiviteter ute! Det er også viktig å lære seg
hvordan man tar vare på planter og dyr.
Helt siden vi mennesker begynte å bygge fabrikker og kjøre biler har vi forurenset naturen. Vi prøver
å rydde opp etter oss, og på noen områder går det
ganske bra. Men ikke på alle. Derfor er det viktig å
lære om naturen slik at vi blir flinke til å ta vare på
den. Da kan vi, våre barn og deres barn igjen, nyte
den friske luften, de flotte skogene og resten av
det vakre naturlandskapet vi er så heldige å ha her
i Norge.
Mye av maten vår består av planter, frukt og
grønnsaker, som vokser og gror i naturen. For at
det skal vokse opp nye vekster hvert år, må disse
pollineres, og insektene gjør en stor del av den jobben. Men det blir færre og færre insekter. Det er
blant annet fordi vi mennesker ødelegger leveområdene deres. Vi hugger ned skog, slår ned blomsterenger og sprøyter med sprøytemidler.
Det er ikke bare insekter som er viktige for naturen vår. Rovdyra er med på å sørge for balansen
i naturen, ved å for eksempel jakte på hjort. Dette
sørger for at hjortebestanden ikke blir for stor.

Fra rundt 1850 ble det drevet en voldsom jakt på
rovdyra, noe som førte til at de nesten var utrydda
litt over 100 år senere.
Elver og bekker var surere før. Giftige stoffer som
slippes ut fra fabrikker i Europa, fraktes med vinden
nordover til Norge. Her faller de ned med regnet og
havner i elver og bekker. Forurenset nedbør skaper
surt vann, som er skadelig for fisker og andre arter
som lever i vannet.
I dag er dette problemet mindre enn for 10 og 20
år siden. Det kommer ikke så mye svovel fra europeiske fabrikker lenger, og vannet i elver og bekker
i Sør-Norge er blitt friskere. Mange fisker og andre
arter kommer derfor tilbake igjen.
I Norge har vi forresten noe som heter Naturmangfoldloven. Den sier at det er forbudt å utrydde arter i Norge. Derfor er det viktig at vi tar vare på både
insektene og rovdyra våre. Vi må også verne om naturen og leveområdene deres. Da kan de fortsette
å gjøre jobben sin i fremtiden også!
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UT I NATUREN

INSEKTSBINGO
Denne aktiviteten går ut på å dra ut i naturen, finne insekter og finn ut hvilken art
de tilhører. Gjennom å oppdage artene i
naturen blir du bedre kjent med hvilke andre vesener som bor i samme område som
deg. Når vi er i naturen blir vi også glade i
den, og da tar vi bedre vare på den.

DU TRENGER:
Forstørrelsesglass eller insektsbokser
med forstørrelsesglass i lokket
Insektsbok

Humle

Mygg

Tordivel

Gresshoppe

Snutebille

Marihøne

Maur

Flue

Stankelbein

Sommer- Neshornfugl
bille
16

Penn og papir

Øyenstikker

ÅRSTID: Vår, sommer og tidlig høst

SLIK GJØR DU:
1. Les litt om insekter på forhånd. Lån ei insektsbok på biblioteket eller søk opp informasjon på
internett (f.eks. på artsdatabanken.no).
3. Ta et ark og tegn opp et rutenett på for eksempel 3x3 eller 4x4 ruter. Alle som er med får
ett ark hver. Bli enige om ett insekt per rute og
fyll inn navnet på insektet. Dere har nå laget en
insektsbingo!
4. Legg ut på tur! Bli enige om hvilket område
dere skal lete etter insekter i og hvor lenge dere
skal lete. Samle insektene i insektsbokser. Men
husk på at skogen er insektenes hjem, og vi
mennesker er bare på besøk. Vær derfor forsiktig
med insektene dere finner. Når tiden har gått ut,
kan dere samles for å se hvem som har sett flest
insekter. Kryss ut de rutene på bingoarket som
inneholder de insektene dere finner. Den første
som har fått alle rutene krysset ut, har fått bingo!
5. Bruk forstørrelsesglass eller insektsbokser til
å studere insektene nærmere. Kan dere finne
dem igjen i insektsboka? Var alle insektene av
samme art som dere først trodde at de var?

Psssst!
Det er mye annet spennende i tillegg
til insekter å utforske i naturen. Du
kan bytte ut temaet i bingoen med
for eksempel: Fugler, sopp, mose,
sporjakt eller et annet tema.

UT I NATUREN

LAG KONGLEDYR
Kongledyr er enkle og morsomme å lage! Dessuten kan de lages i alle mulige varianter.
ÅRSTID: Vår, sommer og høst

DU TRENGER:
Furukongler og / eller grankongler
Fyrstikker, tannpirkere eller små
kvister
Mose og steiner, hvis du har lyst til å
pynte kongledyrene litt ekstra
Bøtte til å samle kongler og kvister i

SLIK GJØR DU:
1. Gå ut i naturen. Finn et sted med kongler på
bakken. Plukk med dere de konglene dere vil
lage kongledyr av. Pass på at konglene er tørre,
slik at de spriker med skjellene. Finn små kvister som kan passe til bein og hale. Se også om
dere kan finne mose.
2. Ta med dere det dere har funnet tilbake til
klasserommet. Dere kan også sette dere på
en benk i skolegården. Nå er det bare å sette
i gang å lage dyrene! Sett inn fyrstikker, tannpirkere eller små kvister til bein. Bruk fantasien
og utstyr dyret med både øyne, hale og fjes.
Sett på mose til pynt hvis du vil.

Psssst!
Legg fyrstikkesken et trygt sted
så dere ikke lager brann.
Det er forresten mange ting som kan
lages av kongler, pinner og stener.
Se dere rundt og få ideer!

17

UT I NATUREN

KASSE TIL PERLEUGLA
Om våren trenger mange fugler et sted å legge egg. Når du lager en fuglekasse hjelper
du fuglene med å finne et sted å bo, samtidig som det er spennende og lærerikt å følge
med på hva som skjer i kassen. Perleugla er en av våre minste ugler, og er en hyggelig
leieboer å få i fuglekassen. Den finnes stort sett over hele landet der det er skog. Her får
du en oppskrift på hvordan du kan lage fuglekasse til perleugla!

DU TRENGER:
En planke som er 20 cm bred og ca
2,5 meter lang
Spiker (eller skruer hvis du har utstyr
til det)
Ståltråd eller tau til å feste tak og
henge opp kassen
Sag

Hammer

Noe å måle med

En blyant
Bor på 7,5 cm

2 liter grov sagflis

DENNE TEKSTEN ER HENTET FRA OPPDRAG FUGLEKASSE
Oppdrag fuglekasse er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøagentene, Norsk Ornitologisk Forening og Naturvernforbundet, finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. De vil invitere folk til å delta i
en stor nasjonal dugnad for å hjelpe fuglene, og samtidig ønsker de å spre naturglede, kunnskap
og engasjement om livet til fuglene og de utfordringene de møter.
Les mer på www.oppdragfuglekasse.no
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UT I NATUREN
ÅRSTID: Vår
Resten skal bli gulv
og takfeste senere

SLIK GJØR DU:
1. TA RIKTIGE MÅL
Du trenger 4 vegger på 45 cm og ett tak på ca 30
cm. Sag av bitene, vær så nøye du kan. Hvis ikke
det blir helt perfekt er det helt greit. Du vil få en
plankerest som du skal bruke til gulv og takfeste
seinere, så ta vare på den!

VEGG VEGG VEGG VEGG TAK
45 cm 45 cm 45 cm 45 cm 30 cm

2. SPIKRE SAMMEN
Fest veggene til hverandre med tre spiker i hvert
hjørne. Vær litt forsiktig når du hamrer slik at ikke
plankene sprekker. Pass på at du spikrer så rett
du kan, slik at ikke spikrene stikker inn i kassa. Når
veggene er festet sammen kan du ta mål til gulvet.
Det skal passe inni kassa. Spikre gulvet fast med
fem spiker. La det være litt avstand mellom gulv og
kassevegger. Bordene utvider seg litt i fuktig vær,
og vi vil ikke at kassa skal sprenges.

Bor hull

Fest med spiker

Fest med spiker

En planketykkelse inn

Fest med spiker

Ta mål til gulvet

Fest med spiker

3. HULL OG TAK

Ca 27 cm

7,5 cm

Start med veggene

Fyll på med
sagflis og sett på lokket

Bor et 7,5 cm stort hull i den ene veggen ca 27 cm
fra opp fra bunnen av kassa.
Det er fint med et tak som er enkelt å løfte opp,
slik at man kan følge med på livet i kassa gjennom
våren. Det gjør det også lett å rense kassa når fuglene har flyttet ut. Men det kan ikke være for løst!
Derfor lager vi et takfeste som holder taket på plass:
Ta mål til takfestet. Det skal passe inni kassa. Bruk
samme teknikk som da du målte opp gulvet. Husk
at bordene utvider seg litt i fuktig vær, så er klossen
veldig trang å få i er det ikke sikkert du får av lokket
senere.
Saken fortsetter på neste side
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UT I NATUREN
Fest takfestet til taket med fire spiker. Det skal festes 1 planketykkelse ut fra tre av endene. Et triks er
å måle med en liten plankerest. Fyll kassen med et
par liter grov sagflis før du setter på taket.

Fest to spikre til
taksikring

Du kan male og pynte kassa slik du selv vil, men
bare på utsiden. Inni vil fuglen innrede selv. Pass
også på at hullet er godt synlig.

Sikre taket med ståltråd

Fest kassa til et tre med tau

4. SIKRE TAKET OG HENG OPP:
Man må også sette på en ekstra sikring slik at ikke
taket faller av når det blåser. Derfor lager du en
taksikring:
Sett en spiker et stykke inn på hver side av kassa.
Ikke spikre så langt at spikerne går gjennom og
stikker inn i kassa. Dra en ståltråd over taket. Surr
den godt rundt spikerne. Nå er du klar til å henge
opp kassa!

Vi anbefaler å bruke ståltråd for å henge kasser
i trær, eventuelt et tau laget av naturmaterialer.
Husk: ikke skad treet – du må aldri spikre i et tre!
Pass på å feste kassa godt! Det er kassebyggernes ansvar at ikke kassa faller ned og at fuglene er trygge. Kil en pinne fast mellom treet og
kassa. Da vil vannet renne bak kassa hvis det regner, og fuglene vil ikke bli våte.

5. ELLERS:
Heng opp kassa i et tre eller på en husvegg.
Heng kassa slik at fuglene lett kan fly ut og inn.
Pass på at det ikke er greiner og blader foran kassa.
Du kan henge opp en fuglekasse når som
helst, men pass på å gjøre det i god tid før hekkesesongen til arten du tenker kan flytte inn.
Du kan sjekke fuglekassa av og til, men ikke
forstyrr fuglene under reirbygging og egglegging.
Da er de ekstra sårbare.
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Småfuglkassene trenger vedlikehold og rengjøring en gang i året. Gjør dette i god tid før hekkesesongen starter. En god regel er å utføre renholdet senest i påska. Men dersom kassene dine
er ment for ugler, må du gjøre det tidligere, fordi
uglene starter hekkesesongen på ettervinteren,
og kan legge egg allerede i mars.
Hold øye med kassene jevnlig. Pass på at de
henger godt, og at lokket er på plass.

UT I NATUREN

LAG MEISEBOLLER
For å hjelpe fuglene litt, kan vi gi dem
mat. Det er en veldig lett løsning å kjøpe
fuglemat på butikken. Ulempene er at
frømat ofte kommer i nylonstrømper eller
i plastnett. Derfor er det lurt å kjøpe inn
beholdere og helle tørr fuglemat oppi. En
annen måte å mate fuglene på, er å lage
egen fuglemat.
Kilder: Norsk Ornitologisk Forening, miljolare.no, Dalane Lokallag – Norsk
Ornitologisk Forening, Fuglevennen

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
1. Bland sammen de tørre ingrediensene.
2. Smelt delfiafettet i en kjele.
3. Bland delfiafettet sammen med de tørre
ingrediensene.
4. Legg fyllet oppi en form sammen med et
stykke hyssing til å henge opp med etterpå.
5. Legg formene i kjøleskapet eller et kjølig
sted til den stivner, ta den ut av formen og
heng den opp ute.

DU TRENGER:
220 gram lettkokte havregryn
220 gram solsikkekjerner
110 gram hakkede hasselnøtter
60 gram hakkede mandler
500 gram plantefett (f.eks. delfiafett)
uten salt
Pepperkakeformer, melkekartonger,
pappkopper, eller liknende (for
støping av figurer)
En eller annen form for oppheng (hyssing, bånd, eller liknende)
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UT I NATUREN

LAG ET INSEKTHOTELL
Insekter er viktige. De pollinerer plantene og sørger for at det vokser opp nye.
Flere steder har insektene mistet leveområdene sine. Når du lager et insekthotell
får insektene et trygt gjemmested, et sted å legge egg eller overvintre.

DU TRENGER:
Planker
Spikre
Greiner
Kvister
Borremaskin

Stokker
Sag

3. Sag opp greiner
og stokker i ulike
størrelser. Du kan
velge alt fra tynne
grener til tykkere
tømmerstokker. Disse skal være like lange
som bredden til plankene i rammen.

ÅRSTID: Vår og sommer

SLIK GJØR DU:
1. Først snekrer du sammen
rammen til insekthotellet.
Snekre sammen fire brede
planker til et kvadrat. Dette
skal danne hoveddelen av
insekthotellet.
2. Deretter snekrer du sammen to planker og spikrer
de fast til hoveddelen. Disse
plankene må være like
brede som plankene i punkt
1. Dette blir taket på insekthotellet.
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4. Bor hull i den ene enden til
greinene og stokkene. Hullene bør
være 8-10 cm dype. Det er fint å variere
størrelsen på hullene. De kan være fire, seks
og åtte millimeter i diameter.

5. Stable greinene
og stokkene oppå
hverandre inni rammen. Fyll ut både tak
og hoveddel med
greiner, stokker og
tynne
småkvister.
Plasser hotellet på
et lunt, varmt og solfylt sted, gjerne i nærheten
av planter og blomster som insektene kan
hente nektar fra.

UT I NATUREN

BIEHJELP

Et annet litt enklere hus for insektene, er
dette biehuset. Det er mindre enn insekthotellet på forrige side, men tar også kortere tid å lage. Ved å sette opp et biehus,
gjør du en viktig jobb for å redde biene!

DU TRENGER:
En melke- eller juicekartong
Saks
Dorull
Gaffatape
Tau
Hule rør
En vegg eller et tre

ÅRSTID: Vår og sommer

SLIK GJØR DU:
1. Klipp av topp og bunn
på kartongen. Den kan
gjøres mindre, men må
være minimum ti cm. lang.
2. Fyll noen doruller
med hule rør. For eksempel bambus, hundekjeks og pappsugerør.
Fyll så kartongen med
dorullene.
3. Tape rundt hele kartongen. Da varer den
lenger.
4. Finn et lurt sted å plassere biehuset støtt,
cirka 1 til 1,5 meter over bakken.

Psssst!
Husk å plasser huset slik at sola skinner på det, sånn at biene har det varmt
og godt. Unngå å henge biehuset ved
inngangsdører, lekeplasser, skolegårder
og bilveier. Bier eter nektar og pollen, så
ha grønne vekster like ved.
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UT I NATUREN

RYDD EN STRAND

Hver dag havner store mengder søppel i havet og på strendene våre. Norske strender er fulle av sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, sprøytespisser,
poser, tauverk og mye mer. Men dette kan vi gjøre noe med. Arranger en ryddedag!
KILDE: Hold Norge Rent

DU TRENGER:
Søppelsekker
Hansker og/eller søppelklyper
Kniv, sag, spade og rake kan være
nyttig å ta med
ÅRSTID: Vår, sommer og høst

SLIK GJØR DU:
1. Gå sammen i en gruppe fra SFO eller
noen venner. Finn en strand, øy, elv, innsjø, sti
eller liknende som er forsøplet. Stedet bør være
lett tilgjengelig. Samle sammen søpla dere finner
i søppelsekker.
2. Det er lurt å avtale med noen som kan komme
og plukke opp søpla dere finner, i tilfelle dere
finner veldig mye. Lever søpla til et avfallsmottak som tar riktig hånd om den.
3. Skrive gjerne inn til lokalavisa og fortell om
jobben dere har gjort for miljøet!
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Strandryddedagen
Hvert år arrangerer Hold Norge Rent
Strandryddedagen over hele landet. Dette er en
dag der flere tusen frivillige rydder sine lokale
strender fritt for plast og søppel. Man kan melde
seg på Strandryddedagen ved å gå inn på
holdnorgerent.no/ryddenstrand

UT I NATUREN

ROGNEFLØYTE

Hva med å lage ditt eget instrument? Om våren passer det fint å lage selje- eller
rognefløyte. Den kan du enkelt lage ved hjelp av en spikkekniv og en kvist!

DU TRENGER:
En fersk selje - eller rognekvist. Velg
en rett kvist på mellom 20 og 40 cm.
Bredden skal være på 1,5 cm.

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

Kniv
ÅRSTID: Vår

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 toppsiden av kvisten, mens hakket til
munnstykket skal være på undersiden.

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.

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!
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UT I NATUREN

LAG EN GAPAHUK

En gapahuk er et raste- eller overnattingssted med to sidevegger og et skrått tak
som går ned til bakken. Når det er mildt i været, kan det være fint å tilbringe dagen
utendørs. Med en gapahuk får dere tak over hodet! Slik lager du en:
ÅRSTID: Vår, sommer og tidlig høst

DU TRENGER:
Presenning eller
granbar
Øks / sag / kniv
Tau

Stokker

SLIK GJØR DU:
1. Surr fast en stokk mellom to
trær som står et par meter fra
hverandre. Stokken festes ca.
en meter over bakken.

3. Fest stokker fra “taket” og
ned til bakken i hver ende av
gapahuken, slik at det danner
to sidevegger. Fest også noen
stokker på tvers her.

2. Etterpå legges lange stokker
fra den første stokken og ned
på bakken slik at det danner et
skrått tak. Fest så stokker på
tvers av disse igjen.

4. Tjor fast presenningen over
taket, eller tett vegger og tak
med granbar og kvister som
dere vever innimellom stokkene.

Psssst!
Det er lurt å starte tettingen nede
ved bakken. Legg gjerne en stokk
på tvers av presenningen nede ved
bakken for å holde den på plass.
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UT I NATUREN

FIRE BÅLTYPER

Når man er ute på tur, er det koselig å lage bål. Dessuten kan du lage varm mat!
Men husk at det er viktig å være forsiktig. Her er fire ulike båltyper du kan lage.

DU TRENGER:
Tørr ved

Fyrstikker

ÅRSTID: Når det er lov å lage bål
PAGODEBÅL:
Legg fire litt lange kubber i
en ”laftet” firkant i bunnen,
deretter et nytt lag – og så
enda et, helt til du har en
tre-fem lag alt etter hvor
stort bål du ønsker. I midten lager du et lite bål
av tørr småkvist av bjørkenever. Tenn på. Dette
er et godt bål som gir lite røyk og mye varme.
Det trenger også lite mating underveis, noe
som er en fordel hvis det bare er to hender til
matlagingen.
PYRAMIDEBÅL:
Dette bålet er enkelt og rett
fram å lage. Stable bålet opp
i en pyramide og tenn på fra
undersiden, bruk tørre tynne
kvister til å begynne med
og legg på større virke etter
hvert.

KOMFYRBÅL:
Et supert bål til matlaging.
Legg to store steiner nesten
inntil hverandre og lag et lite
pyramidebål mellom disse. Nå
kan du sette kjelen eller stekepanna på steinene
og mate bålet med tørrkvist mens du steker eller
koker. Steiene holder på varmen og holder gryta
varm når dere spiser.
STJERNEBÅL:
Stjernebålet er også et godt
matbål – særlig hvis man ikke
har så mye ved. Legg 6-7
store kubber i stjerneformasjon og lag et lite
pyramidebål i midten. Etter hvert som kubbene brenner skyves de innover mot midten.

Psssst!
I denne boka finner du flere oppskrifter
til mat du kan lage på bål. Mange steder
er det lov å tenne opp bål før 15. april og
etter 15. september, men sjekk de lokale
bålreglene. Husk at dere må få hjelp av en
voksen til å tenne bål.
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FOTO: Miljøagentene

AKTIVITETER:
MAT I FRILUFT

Å spise mat som er kortreist og økologisk, er bra for miljøet. Men hva
betyr det at noe er økologisk? Og hva er kortreist mat?
At noe er økologisk betyr at det er dyrket på
naturlig vis – altså uten sprøytemidler. Økologisk
mat kan du spise med god samvittighet. Det er
strenge regler som sikrer at produksjonen ikke
skader naturen, og du kan være sikker på at
maten er uten sprøytemidler. All økologisk mat
er godkjent av Debio, som er Norges kontroll- og
sertifiseringsinstans for økologisk produksjon og
foredling. Det er mange som tror at økologisk mat
smaker annerledes enn vanlig mat. Det er ikke riktig, ofte smaker det helt likt. Men noen ganger er
økologisk mat faktisk mye bedre!
I dag er det mange som spiser veldig mye kjøtt
hjemme. Noen til og med hver dag! Vi spiser rett
og slett mer kjøtt enn kloden vår tåler. Det er
produksjon av rødt kjøtt, som okse og lam, som
er mest problematisk, fordi de produserer klimagassen metan. Intensiv kjøttproduksjon betyr
stort forbruk av ressurser, fôr og vann, og ofte
også forurensning. Importen av kraftfôr, spesielt
soyabønner fra Brasil, har økt de siste åra. Når
vi spiser vegetariske retter, belaster vi faktisk
miljøet 30 % mindre enn når vi spiser kjøtt! Det
betyr ikke at vi trenger å kutte ut kjøtt helt, og det
er viktig å spise balansert og få i seg den nærin-

gen vi må ha. Men det kan være en idé å innføre
en kjøttfri dag eller to i uka?
Kortreist er mat som har blitt dyrket og pakket
ikke så langt fra der det selges. Da må ikke maten
transporteres så langt, og det bidrar til at det blir
mindre forurensing. Lokal matproduksjon fører til
mindre transport. Dette er med på å redusere utslipp av klimagasser og andre skadevirkninger av
transporten, som kan være slitasje på veien, lokal
forurensing og ulykker. Ved lokal matproduksjon
reduseres også faren for spredning av smitte og
sykdommer.
Kortreiste poteter fra nabogården er mye mer
miljøvennlig enn langreiste poteter fra Kypros.
Det er dessuten mye lettere for deg og meg som
forbrukere å finne ut hvordan maten er produsert
om den er lokal. Visste du forresten at vi nordmenn kaster en fjerdedel av all mat vi kjøper?
Det er 300 000 tonn mat i året! Vi kjøper mer
enn vi klarer å spise, og enten kaster vi maten
fordi den har gått ut på dato eller fordi vi ikke
klarte å beregne porsjonene til middag godt nok.
Her kan du som miljøagent hjelpe til hjemme!
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MAT I FRILUFT

PINNEBRØD

Det er gøy å gå på tur, og pinnebrød smaker godt som niste. Lag deigen hjemme og
ta den med deg i sekken. Stek deigen på bål og spis den rett fra pinnen!

DU TRENGER:
1 kg økologisk mel
1 ts salt
2 ts sukker
1 pk tørrgjær eller
1⁄2 ts bakepulver
1⁄2 liter melk eller
vann
Et bål og en grillpinne
En kniv

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
1. Bland sammen hvetemel,
salt, sukker og bakepulver.
Tilsett melk eller vann og rør
det hele sammen til en glatt
deig. Lag deigen litt fast, tilsett
eventuelt litt mer mel. Pakk
den godt inn, legg den i en
pose og ta den med ut på tur.
2. Spikk en pinne. Rull biter av
deigen til en lang, tynn pølse

som rulles rundt pinnen og
stek den over glørne på bålet.
Det gjelder å være tålmodig,
slik at pinnebrødet blir stekt
tvers gjennom, men har gyllen
ytterside. Når brødet er gjennomstekt, løsner det litt fra
pinnen. Du kan også tvinne
deigen rundt en pølse og lage
pølse i brød. Denne oppskriften gir en stor porsjon.

Psssst!
Du kan godt blande litt revet
ost, hvitløk, urter eller annet
krydder i deigen. Husk at du
ikke må tenne bål når det ikke
er fare for skogbrann.
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MAT I FRILUFT

BÅLBANAN
MED SJOKOLADE
Bålbanan med sjokolade i smaker søtt og godt og er glimrende friluftsmat! Du kan
selv velge hvilke typer sjokolade, nøtter og rosiner du velger å putte i bananen,
men velg gjerne økologisk.

DU TRENGER:
Bananer (gjerne økologiske)
Sjokoladebiter, evt nøtter og rosiner
Aluminiumsfolie
Kniv

Ved og fyrstikker

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
Snitt opp bananen i innersvingen og trykk inn
sjokoladebiter og annet digg.
Pakk bananen inn i folie og la herligheten
godgjøre seg på glørne i om lag fem til 10
minutter på hver side.

Psssst!
Banaskallene kan graves ned, de blir til jord.
Alluminiumsfolien må bli med hjem igjen.
Dette fungerer fint også uten aluminiumsfolie. Banen blir litt sort, men inni blir den like
fin som om du hadde brukt folie. Pass på at
sjokolade og banan ikke renner ut.
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MAT I FRILUFT

TROLLEPLER PÅ BÅLET
Disse eplene er virkelig gode og bør absolutt prøves ut! Om høsten modnes eplene
og da kan du bruke norske epler. Men du kan selvsagt bruke andre epler også!
ÅRSTID: Best om høsten, men du kan
lage det hele året, enten over grillen
ute, inne i peisen eller i stekovnen!

DU TRENGER:
Epler

Kjernehusutstikker

Rosiner

Nøtter

Kanel

Ved

Alluminiumsfolie

Sukker
Fyrstikker

SLIK GJØR DU:
Stikk ut kjernehus og fyll epler med rosiner,
nøtter, sukker og kanel. Pakk eplene inn i alluminiumsfolie og stek på glørne i et kvarters tid.

Psssst!
Husk at eplene er veldig varme når de
kommer ut av glørne. Har du ikke epler i
hagen selv, er det mange som ikke bruker
eplene sine. Finn en eplehage, ring på og
spør om du kan få noen.
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MAT I FRILUFT

LAG PIZZA
PÅ BÅL
Pizza smaker ekstra godt når man lager
den selv. Og når man lager den i friluft i
tillegg, smaker pizzaen enda bedre!

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
Lag ferdig pizzadeig og klem i små porsjonspizzaer. Stek dem gjerne et par minutter i ovn
hjemme før du drar. Ta med tomatsaus (eller
ketchup) og det du vil ha av fyll til pizzaen. Lag
din favoritt som du legger i alluminiumsfolie på
glørne eller på rist. Alle liker dette!

GRUNNDEIG PIZZA OG
KLASSISK TOMATSAUS:
Enten du vil ha pepperonipølse, biff, skinke
eller grønnsaker på pizzaen din, er en ordentlig
grunndeig og tomatsaus essensielle for å få
en god pizza.

DU TRENGER:
Ved
Diverse pizzaingredienser

Fyrstikker

Ingredienser grunndeig:
3 dl lunkent vann, 1 dl olivenolje, 1/3 pk gjær
1 ts salt, 450 g hvetemel
Fremgangsmåte:
Løs gjæren i lunkent vann, tilsett resten av ingrediensene og arbeid deigen godt sammen.
La den hvile i 1 time. Bak ut bunner på ca.
2 mm. tykkelse, prikk dem med en gaffel og
stek dem i ovn på 250 grader i 3 minutter.
Ingredienser tomatsaus:
3 hakkede sjalottløk, 3 hakkede hvitløksfedd,
2 ss olivenolje, 2 bokser tomat, 2 ss hakket
frisk oregano, salt/pepper.
Fremgangsmåte:
Fres løk og hvitløk i olivenolje til den er blank.
Tilsett tomat og oregano og kok til halvparten
gjenstår og den har fått en kremet konsistens.
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MAT I FRILUFT

FRILUFTSPEPPERKAKER
Har du stekt pepperkaker på bål før? Disse pepperkakene vil kanskje ikke se helt
ut som vanlige pepperkakemenn, men de er like gode!

ÅRSTID: Vinter

DU TRENGER:
Pepperkakedeig

Bål

Aluminiumsfolie

En voksen

SLIK GJØR DU:
1. Lag 20 cm lange pølser av pepperkakedeigen og pakk dem inn i folie.
2. Legg dem på glørne og la dem ligge der ca
sju minutter på hver side.
3. Pirk pølsa ut av glørne med en pinne. Pass
på så du ikke brenner deg!

Psssst!
Ta med deg en termos med gløgg. Da får
du garantert julestemning! Husk at dere må
få hjelp av en voksen til å tenne bålet!

34

MAT I FRILUFT

BJØRKESAFT PÅ
FLASKE
ÅRSTID: Vår og sommer

SLIK GJØR DU:

Bjørkesaft er naturens egen leskedrikk,
smaker godt og er gøy å lage!

1. Ta med en flaske og finn et tre. Det bør være
minst tre meter høyt.
2. Deretter må dere finne en kvist på treet som
dere klarer å bøye nedover. Skjær av kvisten på
skrå et stykke unna stammen.

KILDE: Naturfag.no

DU TRENGER:
En bjørk

Skarp kniv

Tomflaske

Hyssing

3. Tre flaska inn på kvisten og pass på at det
ikke er åpning mellom treet og flaskehalsen. Da
slipper dere at insekter kommer krypende inn i
flaska. Bind flaska fast til trestammen og fest
den godt, for flaska blir tung når det kommer
saft i den. Snart vil det begynne å dryppe sevje
fra kvisten. Sjekk flaska dagen etter!

Psssst!
Bjørkesafta er blank og smaker nesten
som vann, selv om den også smaker litt
søtt. Hvis dere vil lage deres egen vri på
bjørkesafta, kan dere blande den med
annen saft eller juice.
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MAT I FRILUFT

STEK FISK I AVIS
Har du fått fisk på fisketur, men mangler
en stekepanne? Det gjør ingenting, du kan
også steke fisken i avispapir på bålet!
KILDE: Friluftsrådenes Landsforbund,
Oslo og Omlands Friluftsråd

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
1. Rens fisken. Legg inn krydder dersom du
ønsker det. Strø den med litt salt inne i buken.
2. Pakk inn fisken med et tykt lag avispapir.

DU TRENGER:
En fisk

En avis

Litt salt

Et bål

Einer eller annet krydder
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3. Dypp hele pakken i vann, slik at alt blir vått.
Pass på at pakken blir så tett som mulig.
4. Legg pakken på glørne. Rak over noen glør,
slik at det nesten dekker pakken. Fisken er
ferdig etter 10-20 minutter, det er nok lurt å
sjekke den innimellom. Fisken er ferdig når den
store halefinnen kan dras av.

MAT I FRILUFT

APPELSINSJOKOLADEKAKE
Dette er en utrolig god dessert som du kan ta med deg ut på tur! Du lager
sjokoladekakerøra hjemme, og steker den på bålet ute i naturen.
ÅRSTID: Alle

DU TRENGER:

SLIK GJØR DU:

Sjokoladekakerøre eller browniesrøre
En eller flere appelsiner
Alluminiumsfolie

Spikkekniv

1. Skjær toppen av appelsinen omtrent som du
kapper et egg. Skjær ut og spis opp det aller
meste av fruktkjøttet.
2. Hell sjokoladekakerøre oppi appelsinen.
Dette hever, så ikke fyll den mer enn halvfull.
3. Sett «lokket» på appelsinen igjen, pakk den
inn i folie og sett den i glørne i ca. 20-30 minutter. Steketiden kan variere litt etter størrelsen
på appelsinen. Snu på appelsinen en gang eller
to i løpet av steketiden.

Psssst!
Det er lurt at alle som er med på turen
lager sin egen vri på folien slik at de kjenner igjen sin egen appelsin. Husk å være
forsiktige når dere bruker kniv!
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FOTO: Miljøagentene

AKTIVITETER:
BRUK MINDRE

”Vi må ha et bærekraftig forbruk”, har du kanskje hørt noen si.
Hva er egentlig forbruk for noe?
Vi slo opp i ordboka. ”Det å bruke (opp) noe”,
sto det der. Og da er det kanskje mulig å forstå.
Hvis vi forbruker for mye, er det noe vi bruker
opp. Vi bruker opp jorda vår, faktisk.
Alle tingene vi har er laget av materialer som på
en eller annen måte kommer fra naturen. Plast,
for eksempel, som finnes i de aller fleste leker og
mobiltelefoner og PC-er og TV-er, er laget av olje
og gass.
For at olje, gass, jern, bomull, ull og alt som
kommer fra naturen skal kunne bli til de tingene vi
bruker og liker, kreves det mye. Maskinene som
henter råstoffene ut av naturen, bruker energi.
Bilene og båtene som kjører råstoffene til fabrikkene, bruker energi. Alle maskinene på fabrikkene bruker energi. Så må alle varene som er
laget kjøres ut til butikkene. Til sammen blir det
utrolig mye energi!
Og så alt søppelet, da! Før eller siden blir de
aller fleste tingene våre til søppel. De blir liggende på en søppeldynge eller de brennes opp. På
dynga kan de skape store problemer. Miljøgifter
siver ut i naturen og metangass fra ting som råtner, stiger opp i atmosfæren. Det blir det mer

klimaendringer av. Jo mer søppel, desto større
problemer, altså. Er det ikke da smart å ha færre
ting å kaste?
Det er ingen vits i å lage noe som ingen kjøper.
Da kan det være lurt å huske på at det er vi som
bestemmer! Det er faktisk du, jeg og alle vi som
kalles for forbrukere som bestemmer hva som
skal lages! Hvis mange nok lar være å kjøpe en
ting, så er det ingen som vil lage den lenger.
Det er derfor vi skal tenke gjennom hva vi virkelig trenger og hva vi virkelig har lyst på. Det er
moro å ønske seg ting, og det er supert å ha det
gøy med leker og spill og ski og skøyter.
Men har vi ikke også mange ting som ikke er
så morsomme? Ting som var gøy en veldig kort
stund, og så ble de kjedelige? Kan du komme
på noe? Det er bedre å kjøpe færre ting som vi
virkelig liker enn masse ting som vi fort blir lei.
Gjenbruk kan være en løsning. Det betyr at ting
brukes om igjen og om igjen. Vi kan arve klær av
hverandre, og bytte spill og leker når vi er lei av
våre egne. Og tenk på biblioteket! Så lurt det er
at alle kan låne den samme boka etter hverandre
i stedet for at alle skal kjøpe hver sin.
39

BRUK MINDRE

LAG EN SØPPELÅKER
Grav ned ulike typer avfall og se hva som skjer med avfallet når det har ligget i
jorda en stund. Det er ikke alt naturen klarer å bryte ned. Det er viktig at vi mennesker ikke kaster disse tingene i naturen. Når du lager en søppelåker, lærer du
hva naturen klarer å bryte ned og ikke!
EPLESKROTT

METALLBOKS

SUGERØR

DOPAPIR

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 (f.eks. en ispinne) og sett
på skilt med lapp hvor det står hva
du har gravd ned og når.

ÅRSTID: Vår, sommer, tidlig høst

3. Grav også ned litt matavfall, f.eks. en potet, et
bananskall, en tepose eller en epleskrott.

SLIK GJØR DU:

4. Sett på skilt og la det ligge i jorda en stund.
Du velger selv hvor lenge du vil la det ligge, men
det er nok lurt å la det ligge mer enn en uke.

1. Finn fram noe søppel av ulike materialer.
2. Grav det ned og sett på et liten skilt så du
vet hva som er begravet hvor i hagen.
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5. Grav det fram igjen og se hva som har skjedd
med søppelet. Hvor mye har jorda brutt ned?
Hvilke ting ser nesten ut som før?

BRUK MINDRE

ARRANGER
BYTTEFEST

Vi kjøper og kaster mer og mer for hvert
år som går, og ofte kaster vi ting som
helt fint kan brukes. Å arrangere byttefest er en miljøvennlig måte å skaffe seg
nye ting man trenger på. På byttefesten
kan dere bytte klær, sportsutstyr, leker,
spill. Alt som ikke er ødelagt kan byttes.

DU TRENGER:
En stor eller liten gjeng, der alle tar
med seg noe de vil bytte bort.
Post-it lapper eller lignende.

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
Inviter folk til byttefesten i god tid.
Innlevering og utstilling: Alle tar med seg
en eller flere ting de ønsker å bytte bort. Det
er viktig at tingene er fine og ikke ødelagt. For
hver ting man har med seg til byttefesten, får
man en post-it lapp med navnet sitt på. Så legger man alle tingene utover slik at alle kan se
dem. Er det en stor byttefest kan man ha ulike
ting ulike steder. Klær et sted, leker et sted,
sportsutstyr et sted osv.
Lappeklistring: Så går alle rundt og klistrer
lappene sine på tingene de ønsker seg. Det er
lov til å klistre lappen sin på ting som allerede
har en lapp.
Fordeling og loddtrekking: Etter en stund
er lappeklistringen over. Dette tidspunktet
kan bestemmes på forhånd. Tingene med én
lapp går til de som har ønsket seg dem. Er
det flere lapper på en ting blir det loddtrekking. Til slutt kan man kose seg med litt økologisk snacks og se på de fine nye tingene
man har fått.

Psssst!
Dere kan også holde byttefestbursdag! Inviter alle til å ta med seg
en leke de vil bytte bort. Da vil alle
få oppleve å få en gave, og så er det
miljøvennlig og koster ingenting.
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BRUK MINDRE

DYRK GRØNNSAKSRESTER
Å dyrke sin egen økologiske mat er det mest miljøvennlige du kan gjøre. Dessuten
er det sunt, smaker kjempegodt og er morsomt å holde på med! Men har du tenkt
på at rå grønnsaker faktisk er levende? Det betyr at rester du ellers ville kastet
kan leve videre og gi ny mat!

DU TRENGER:
Grønnsaksrester, feks salat og hvitløk
Jord

Blomsterpotte

ÅRSTID: Vår og sommer
Løk og hvitløk

Det som ser ut som en liten hårtust på undersiden
av løken, er inntørkede planterøtter. Når den lille
rundingen kommer i kontakt med fuktighet, begynner den å lage nye, friske røtter. Denne delen
av løken kan faktisk lage en helt ny løk om den
får alt det den trenger av lys, næring, varme og
vann. De hule, grønne stilkene som vokser opp,
er også spiselige og smaker litt som gressløk.
Alle hvitløksfedd kan bli til nye hvitløk. Når det
kommer en grønn spiss ut av et hvitløksfedd, har
det begynt å spire. Om du setter det i en potte
med jord, vokser det opp hvitløksgress, som
er spiselig og har en mild hvitløkssmak. Løk og
hvitløk er toårige planter. På samme måte som
rotgrønnsakene lagrer de energi i plantedeler
som ligger under jorda. De tykke gulhvite lagene
i løken er fulle av karbohydrater, som løken bruk42

er som drivstoff for å komme fort i gang med
å vokse på våren, og til å blomstre senere på
året. Når vi spiser løken, er det vi som utnytter
energien i løken i stedet for at løken selv bruker
den.

Salat

Når salaten er spist sitter du ofte igjen med en
tjukk og kompakt stilkbit som er ganske bitter. I
denne biten har salaten lagret energi i form av
karbohydrater. Om du stikker den ned i litt jord
i stedet for å kaste den, lager den nye røtter og
blader.

SLIK GJØR DU:
1. Ha jord i en blomsterpotte eller annen passende beholder.
2. Sett hvitløksfeddet i jorda sånn at den spisse
enden med spiren kommer akkurat over jorda.
Løkskalken kan du legge oppå jorda med røttene ned. Trykk på skalken så den får god kontakt med jorda under.
3. Vann jorda så den er jevnt fuktig. Pass på så
den hverken blir knusktørr eller søkkvåt.
4. Løkstenglene som vokser opp kan du bruke
som gressløk, eller ha i en wok eller på pizzaen.
Salaten bruker du som vanlig salat!

BRUK MINDRE

LOMMEBOK
AV KARTONG

Å lage lommebok av drikkekartong er en
fin måte å gjenbruke emballasje på!

DU TRENGER:
En drikkekartong, alle slags drikkekartonger kan brukes
Saks

Kniv

Trykknapper

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
1. Etter at drikkekartongen er åpnet øverst, skylt
og tørket, klipper du bort
bunnen.

Hammer

3. Brett opp ca. en
tredjedel av kartongen. Dette lager to
forskjellige rom til
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.

5. Brett den
ene klaffen ned
i rommet foran,
som vist på
bildet.

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!

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

MILJØVENNLIG JULEGAVEPAPIR
Vi bruker mer enn 50 millioner meter gavepapir hver jul. Det er ikke særlig
miljøvennlig. Julegavepapir inneholder mange fargestoffer og er ofte vanskelig å
resirkulere. Slik kan du gjøre julegavepapiret mer miljøvennlig!

ÅRSTID: Vinter

DU TRENGER:

SLIK GJØR DU:

Resirkulert gråpapir
Fargeblyanter

Saks

Lim

Klistremerker

Gamle blader

Gamle tegneserier

Gamle aviser

For å gjøre julegavene mer miljøvennlige, kan du
la være å bruke vanlig julegavepapir. I steden
kan du pakke dem inn i gråpapir eller avispapir.
Så kan du pynte opp innpakningspapiret, enten
ved å tegne på det, lime på klistremerker eller
bilder som du har klippet ut fra gamle blader.
Kanskje mottakeren av gaven har en favoritttegneserie? Da kan du klippe ut en stripe fra
den og klistre på gavepapiret. Da blir gaven
enda mer personlig og morsom, både inni og
utenpå papiret! Du kan også pakke hele gaven
inn i tengneseriepapir.

Psssst!
Kanskje gaven du gir bort kan være hjemmelaget? Gjerne noe som kan spises eller brukes
opp, som for eksempel ristede mandler, hjemmelagde karameller eller syltetøy. Eller du kan
gi bort et gavekort på en tjeneste eller en
opplevelse. For eksempel at du skal støvsuge
hele huset, vaske bilen eller lignende.

44

BRUK MINDRE

HANDLENETT

Plastposer kan skade miljøet. Når du lager
ditt eget miljøvennlige handlenett kan du
bruke det om og om igjen. Det sparer
naturen for massevis av plastposer!

4. Brett stoffet til hanken
med den vrange siden
ut, fest nåler i stoffet for
å holde sidene sammen
og sy. Vreng hanken slik
at den fine siden kommer ut. Det er lurt å sy
en søm langs kantene,
slik at stoffet ikke blir
ødelagt.
5. Gjør det samme med den andre hanken.

DU TRENGER:
Stoff
Saks

Nål og tråd eller symaskin
Linjal
Penn
Pynt

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:

6. Brett ned 3 cm av øverste del på nettet, fest
hankene med en nål og sy dem fast i nettet. Husk
at nettet skal være på vranga, og at tuppen på
hanken skal ligge på vrangsiden av nettet.

1. Finn stoff, gjerne fra ødelagte klær eller gamle
gardiner. Bruke et slitesterkt stoff som kan vaskes,
og som er tynt nok til å få nålen igjennom.
2. Tegn klippekanter i stoffet: en bit på 40 x 80 cm
til selve nettet og to biter
på 10 x 85 cm til hankene.
Dersom du vil gjøre det litt
enklere å sy hankene, klipper du opp to biter på 4
x 85 cm. Bruk en linjal for å få rette linjer.
3. Vi begynner med selve nettet: Brett sammen
stoffet med den vrange siden ut, slik at det blir
40 x 40 cm. Sy sammen sidene. Det kan være
lurt å få hjelp av en voksen til å sy.

7. Vreng nettet og pynt det akkurat sånn som du
vil ha det! Du kan for eksempel bruke tøybiter,
tekstilmaling, perler og silkebånd. Eller kanskje
en miljøagentbutton?
HUSK! Ikke bruk glitter på handlenettet. Glitter er mikroplast, så når glitteret faller av havner
mikroplast i naturen.
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BRUK MINDRE

KUNST AV SØPPEL
Når vi gjenbruker søppel til å lage kunst, setter vi fokus på søppelproblematikken.
Vi hindrer også at søpla havner i naturen.

DU TRENGER:
Søppel

Saks

Maling

Hyssing hvis du ønsker det

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
Du kan bruke søppelet du finner hjemme eller
du kan gå ut i naturen og lete etter søppel.
Dersom du er med på strandrydding, er det
ofte mye å finne. Ta søppelet med hjem, vask
det og sett det til tørk. Når søppelet er tørket,
er det bare å sette i gang med kunstverket!
Så, hva skal du lage for noe? Det er opp til
deg. En skoleklasse i Oslo laget noen skikkelig kule dyr av søpla de fant. Dette var dyr
som også var truet av plastforsøpling. Kanskje noe du kan bli inspirert av? Ellers er det
bare fantasien som setter grenser for hva du
kan lage!
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Skoleklassen fra Oslo laget blant annet en pelikan av søpla de fant.

Psssst!
Du kan velge selv om du vil male på
søpla, eller om du vil bruke den som
den er. Du kan også bruke saks, lim
og hyssing hvis du ønsker.

BRUK MINDRE

KONKURRANSE I KILDESORTERING
Det er viktig å sortere søpla vår. Mye søppel kan brukes på nytt, ved at det blir levert
inn til gjenvinning. Men vi er nødt til å vite hvor vi skal kaste søpla, slik at for
eksempel plasten havner i plastsøpla. I denne aktiviteten skal dere gjennomføre
en kildesorteringskonkurranse. Her får dere testet kunnskapen dere allerede har,
og kanskje vet dere enda litt mer om kildesortering når dere er ferdige?

DU TRENGER:
Søppel

Tusj

Papirark

Tape

Søppelbøtter eller noe dere kan putte
søpla i

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:

3. Ta noen bøtter og skriv på hvilken avfallstype
som skal puttes der. Bruk en tusj og skriv på
et papirark, så taper dere arket til bøtta. Ha en
bøtte for metallavfall, en for plast, en for papir,
og gjerne flere avfallstyper hvis dere ønsker
det. Alle lagene må ha sine egne bøtter.
4. Så roper en “Klar ferdig GÅ!”, og så er det
om å gjøre for lagene/personene å sortere søppelhaugen sin raskest og i riktige søppelbøtter.
Den personen eller det laget som er først ferdig
får 5 poeng. Men når alle er ferdige må dere gå
igjennom søppelbøttene og se om søpla er riktig
sortert! Alle får ett poeng per riktig søppel sortert, men blir trukket ett poeng for hvert søppel
som er sortert feil. Den eller det laget som står
igjen med flest poeng er vinneren!

1. Ta med dere søppel til klasserommet. Dere
kan for eksempel ta med dere søppel hjemmefra eller plukke med dere søppel som dere finner
på skoleveien. Dere kan også gå en runde rundt
skolen og bruke søppelet dere finner der.
2. Når dere har samlet nok søppel, fordeler
dere søpla mellom dere. Denne konkurransen
kan gjøres en og en, men dere kan også dele
inn i lag. Fordel søppelet slik at hvert lag eller
person har like mye.
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FOTO: Ingvild Ljones

AKTIVITETER:
TENK GLOBALT

Klimaet på jorden har alltid endret seg. Klimaendringene gjør at gjennomsnittsværet endrer seg over tid. FN mener menneskers forurensing og bruk av naturressurser skaper de klimaendringene vi ser i dag. Vi mennesker lever rett og slett på en
slik måte at vi forsterker de naturlige klimaendringene.

Klimaet på jorden har alltid endret seg. Og selv om
endringer i solaktiviteten påvirker klimaet, tror nå forskere at de endringene vi opplever i stor grad er menneskenes feil. Vi slipper ut for mye CO2 og hugger
ned for mye skog, særlig i regnskogen. Dermed stiger
temperaturen på jorden og forskerne kaller dette for
global oppvarming. Da blir været annerledes enn slik
det har pleid å være. Det blir mer tørke og kraftigere
regntid. Ekstremvær og store stormer blir mer vanlig,
og man tror at verdenshavene vil stige fordi isbreene
på Grønland og Sørpolen smelter.
Klimaendringene rammer ulike deler av verden
på ulike måter. Du har kanskje merket at vintrene i
Norge er litt kortere og mildere nå enn tidligere. De
siste årene har det vært perioder med mye regn
eller veldig varme på sommeren, og noen forskere
mener dette kan skyldes klimaendringene. Vi synes
kanskje klimaendringene i Norge er litt merkelige
og at det er kjedelig med mindre snø.

Når isen smelter vil havet stige. For mennesker
som bor ved kysten, kan dette få dramatiske
følger. For eksempel tror forskerne at 80% av
øygruppen Maldivene kan bli liggende under
vann. Sykloner og tsunamier i Asia er også blitt
mer vanlige. Og temperaturen i Sør-Asia og
i Afrika sør for Sahara-ørkenen vil stige med 4
grader. Det betyr at landbruksjordområdene
her kan bli mindre. For eksempel kan 40% av
all landbruksjord i Bangladesh i Asia ligge under
vann før år 2100. Det betyr at klimaendringer går
mest ut over de mest fattige bøndene. Da må de
flytte til byene, og det kan bli for lite mat og drikkevann til alle.
Heldigvis er det ikke for sent. Vi som bor i rike
land kan gjøre mye for å kutte egne klimagassutslipp, og vi kan hjelpe fattige land med ny, grønn
teknologi!
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FYLL OPP FYRSTIKKESKA
Denne leken er en konkurranse om å fylle en fyrstikkeske på kortest mulig tid. Leken forteller oss noe om
hvordan arbeidsdagen til en barnearbeider i India
kan være. Mange indiske barnearbeidere jobber nettopp med å fylle fyrstikker i fyrstikkesker. De raskeste
klarer å fylle en fyrstikkeske på 5 sekunder!
KILDE: heiverden.no

ÅRSTID: Alle

DU TRENGER:
Fyrstikker
Fyrstikkesker
Stoppeklokke

SLIK GJØR DU:
1. En deltager har jobben med
å styre stoppeklokkken. Alle de
andre deltagerne setter seg i
en ring. Det skal være en fyrstikkeske for hver deltager.

2. Tøm alle fyrstikkene fra alle
fyrstikkeskene i en felles haug
i midten av ringen.
3. Den som styrer stoppeklokken sier “Klar, ferdig, gå!” og
starter stoppeklokka. I det
han sier “Gå” begynner deltagerne å fylle sine fyrstikkesker. Alle må hente fra den
felles haugen med fyrstikker.
Fyrstikkeska skal være helt full
og alle fyrstikkene skal ligge
samme vei. Hvem klarer å fylle
sin eske først?
4. Dere kan gjerne gjøre leken
flere ganger. Kanskje dere blir
raskere etterhvert? Etterpå kan
dere snakke om hvordan det
ville vært å gjøre dette i 10-12
timer hver dag, noe som er en
vanlig arbeidsdag for en indisk
barnearbeider.
HUSK: Det er ikke alltid så lurt
å leke med fyrstikker, men så
lenge dere ikke tenner på fyrstikkene, er denne leken trygg!
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ARRANGER VANNSTAFETT
I tørkerammede områder må mennesker, ofte barna, gå langt for å hente vann til
hele familien. Dette er veldig tungt arbeid! For å merke på kroppen hvor tungt det
er, skal dere i denne leken, prøve å bære en bøtte med vann over en liten avstand.

DU TRENGER:
Minst to bøtter fylt
med vann
Minst to lag

ÅRSTID: Sommer og
varme høst- og vår-dager

SLIK GJØR DU:

son mer på sitt lag, må den første
gå en gang til helt til sist for at det
skal bli likt.) Ha med en voksen
som kan være dommer og som
kan hjelpe til hvis det blir for tungt å
bære. Vær forsiktige med hvor mye
vann dere har i bøtta, slik at dere
ikke skader dere. Bli enige om hvor
langt dere skal bære bøtta. 10 meter bort og 10 meter tilbake, for eksempel. Så begynner konkurransen: Den første på hvert lag starter
med å bære bøtta fram og tilbake,
så overleveres bøtta til nummer to
som også går fram og tilbake med
den – og så videre. Det første laget der alle har båret bøtta fram og
tilbake er vinnerne!

Dere deler opp gruppen i to lag. Ha en liten oppsummering sam(Hvis det ene laget har en per- men om hva dere syntes. Var det

veldig tungt? Tror dere at dere
bruker mer vann om dagen enn
dere bar i bøtta? Sannsynligvis!
Hver gang du trekker opp toalettet bruker du 6 liter! En gjennomsnittsperson i Norge bruker
rundt 200 liter vann hver dag.

TRE GODE GRUNNER TIL Å
ARRANGERE VANNSTAFETT:
1. Du merker på kroppen
hvordan barn har det andre
steder i verden.
2. Dere tenker mer over hvor
heldige vi er som har tilgang på
vann i springen her hjemme
3. Kanskje dere ikke lar vannet
renne uten grunn fra nå av?
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BESTEM MED FØTTENE
Det er mye som blir sagt om klimaendringer. Mye er sant, men det er også ting som
ikke stemmer. I denne leken skal dere tenke over påstander om klimaendringer og
finne ut hva som stemmer og ikke.

DU TRENGER:
Påstander skrevet ned på et ark
Andre klassekamerater eller venner
Kritt eller et tau (ikke nødvendig)

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
Skriv ned påstander på et ark (enten forslagene
her, eller andre som du har tenkt ut). Fortell de
andre at du har en del påstander som de skal
avgjøre om stemmer. Alle som vil svare ja på en
påstand, går til høyre i rommet. De som vil svare
nei, går til venstre i rommet. Du kan for eksempel
dele opp rommet med kritt eller et tau. For hver
påstand spør du en fra hver gruppe hvorfor de
svarer det de gjør. Du som har alle svarene kan
fortelle dem mer etter at de har svart.
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1. Det er klimaendringen som gjør at isbjørnen er truet.
Riktig! Med klimaendringer kommer global
oppvarming og isen på polene smelter. Da mister isbjørnen leveområdene sine, isen er stedet
hvor de jakter på mat. Tap av leveområder fører
dermed til at isbjørnen risikerer å sulte i hjel.
2. Klimaendringene kommer om 10-20 år.
Feil! Klimaendringene er her i dag. Men forskere spår at de vil bli kraftigere og skje raskere
i årene som kommer.
3. Fattige rammes hardest av naturkatastrofer.
Riktig! Verdens rikeste land slipper ut
mesteparten av klimagassene, men de fattige
landene må betale den høyeste prisen. Både
Nederland og Bangladesh er flate land som
trues av et stigende havnivå. Men Nederland
kan bygge høye murer som hindrer at landet
blir oversvømmet når havet stiger. Det har ikke
Bangladesh råd til.
4. Dagens klimaendringer er skapt av
mennesker.
Riktig! Klimaendringene har aldri skjedd
så raskt som i dag. Nesten alle forskere er enige
om at klimaendringene kommer av menneskenes utslipp.
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5. Den rike delen av verden står for om lag
halvparten av verdens klimautslipp.
Feil! Befolkningen i den rike delen av verden (bare
20% av verdens befolkning) står for over 80% av
verdens samlede klimagassutslipp!
6. Brasil opplever mindre storm på grunn av
klimaendringene.
Feil! Deler av Brasil opplever mer tørke. Derfor blir
mange områder vanskelige å bo i, og det blir mer
nød og konflikt. Mange fattige mennesker flytter til
byene og må bosette seg i slumområder.
7. Alle fra Bangladesh rammes hardt av klimaendringer.
Feil! I Bangladesh finnes det både rike og fattige mennesker. De rike menneskene bor i store
hus, og har som regel tilgang til rent vann og
strøm. De har også muligheten til å reise eller
flytte til tryggere steder. Det er de fattige som
rammes hardest.

8. Det er vanskelig for barn i Norge å gjøre
noe for å forandre verden.
Feil! Barn og unge kan være viktige pådrivere for
forandring. Vi kan snakke med våre familier, naboer, venner og politikere. Vi kan engasjere oss
aktivt i arbeidet for en bedre verden, for eksempel
i Miljøagentene. Vår innsats er viktig!

Psssst!
I denne leken lærer dere om klimaendringer, og om konsekvenser av utslipp
og forurensing. Det er viktig å vite hva som
kan skje hvis vi ikke forandrer verden! Disse
spørsmålene er forresten ganske vanskelige, så det er ikke farlig å svare feil. Det
skal være morsomt og lærerikt!

53

TENK GLOBALT

SKIFT FARGE PÅ BLOMSTEN
Hva skjer med blomsten om du putter farge i blomstervannet? Her vil vi se
hvordan og hvor raskt planten blir påvirket av vannet den drikker. Dette forteller
oss noe om vannets kretsløp og hvordan vannet transporteres gjennom planten.

DU TRENGER:
En vase eller et syltetøyglass
kniv til å skjære i stilken med
Flere konditorfarger
vann
hvite blomster

Psssst!
Vann er grunnlag for alt liv. Ikke bare for
blomster, men også for oss mennesker.
Som blomsten, kan vi også bli påvirket av
vannet vi drikker. Vi skifter ikke farge, men
dersom vannet vi drikker er skittent, kan vi
bli syke. Selv om rent vann er en
menneskerett, lever mange mennesker
uten rent vann i dag.

ÅRSTID: Vår og sommer

SLIK GJØR DU:
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.
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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?
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TA EN BUTIKKSJEKK

Let etter miljømerker i butikkene, og sjekk om butikkene bestiller inn varer som er
snille mot miljøet!

DU TRENGER:

gratulere butikken som har flest
miljømerkede varer, og si i fra til
butikken som har færrest?

En butikk
Utskrift av disse
logoene

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:

Rainforest Alliance Certified: Dette merket viser at
varen ikke skader regnskogen.

Debiomerket: Økologiske grønnsaker er ikke sprøytet med gift.
Økologiske varer har DebiomerDet er lurt å ta en kopi av ket på seg.
miljømerkene før dere går ut i
butikkene. Lag skilt som viser
at dere kommer fra Miljøagentene, eller ta på dere klær med
logoen vår på. Velg dere ut
noen butikker dere vil sjekke
ut. Snakk med butikksjefen på
forhånd og hør om det er greit
at dere utfører oppdraget.
Fairtrade: En del varer
er merket med merket for
Gå i grupper og se hvor mange
rettferdig handel, Fairtrade,
miljømerkede varer dere finner i
Max Havelaar. Dette er gjerne
hver butikk, og sammenlign bu- Miljømerket Svanen: Varer varer som er importert fra antikkene med hverandre. Hvilk- som er merket med Miljømerket dre steder i verden, og sikrer
en butikk har flest miljømerk- Svanen viser at varen er snill mot at de som lager varen får en
ede varer? Kanskje dere kan miljøet.
rettferdig pris.
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KLIMATRIKSET VIETNAM
– FOR LITT ELDRE MILJØAGENTER

Dette er en fin aktivitet for litt eldre barn. Få gjerne en voksen til å være instruktør!
Her får dere lære om hvem som blir rammet hardest av klimaendringer gjennom et
rollespill. Rollespillet viser oss at det er de rike i verden som slipper ut klimagasser,
men at det er de fattige det går ut over. Vi som bor i rike land, kan beskytte oss mot
klimaendringene og har penger til å ordne opp dersom klimaendringene skulle skade
våre land. Det har ikke fattige land som Bangladesh.
Etter rollespillet kan dere snakke om hvor mye hvert land slipper ut av CO2. Tallene
står under hvert flagg på neste side (Tall fra www.globalis.no. Statistikk fra 2010).
Tallene sier også noe om hvem som har ansvaret for å gjøre noe med utslippene.

ÅRSTID: Alle

DU TRENGER:
Seks personer (i tillegg til leder) –
resten er publikum.
Navneskilt til seks personer: Beate
Bonde, Kjetil Kjøpmann, Trine Transportør, Frank Fabrikkeier, Tore Trailersjåfør, Knut Kaffedrikker.
Fire stoler
Et tau eller langt tøystykke, helst blått
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SLIK GJØR DU:
Du får seks miljøagenter til å være med og de får
hvert sitt navneskilt: Beate Bonde, Kjetil Kjøpmann, Trine Transportør, Frank Fabrikkeier, Tore
Trailersjåfør, Knut Kaffedrikker. La Beate Bonde
og Kjetil Kjøpmann stå, mens de andre får sitte på
stoler. Så forteller du litt om hver av dem. Begynn
hos bonden:
1. Dette er Beate Bonde. Hun bor i en liten landsby i Vietnam og dyrker kaffe. Beate har ikke bil eller moped. Hun pleier å lage maten til familien sin
over et ildsted, og slipper derfor ut lite CO2.
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at havet stiger. Få hjelp til å løfte tauet opp en
meter framfor de seks deltakerne. Nå har de to
fra Vietnam med vann til livet, noe som betyr at
jordbruket blir oversvømt og Beate Bonde ikke
kan dyrke kaffebønner lenger. Hva gjør de fire fra
Qatar og Norge? Jo, de klatrer opp på stolene
sine (i alle fall om du tipser dem om det).
3. Møt Trine Transportør. Hun eier en stor laste- Snakk litt om hva dere syntes om denne aktivbåt som hun bruker til å frakte kaffebønnene fra iteten. Hva kan vi i Norge gjøre? Fikk dere noen
Vietnam til Qatar i Midtøsten. Siden hun bor i det ideer? Skriv gjerne inn til oss på Hovedkvarteret
rike landet Qatar har hun både bil, vaskemaskin, og fortell om det!
gasskomfyr og mange andre ting som krever energi. Dessuten forurenser lastebåten hennes kraftig.

2. Her er Kjetil Kjøpmann. Han bor også i Vietnam, men i den største byen – Ho Chi Minh City.
Han har en liten, gammel lastebil som han bruker
til å kjøre rundt til landsbyene i området og kjøper
opp kaffebønner. Kjetil har en gasskomfyr, og
siden han kjører lastebil slipper han ut litt CO2.

4. Frank Fabrikkeier eier fabrikken som maler
kaffen og putter den i kaffeposer. Han er også
fra Qatar, har alt det som Trine har, pluss to biler
i tillegg. Livsstilen hans, sammen med all forurensingen fabrikken slipper ut, gjør at han slipper
ut en masse CO2.
5. Når kaffen kommer til Norge er det Tore Trailersjåfør som kjører fra Oslo til butikken der dere
bor. Tore er en typisk nordmann: Han har bil, en
sønn med moped, og mange andre ting. Han flyr
til Syden en gang i året, og traileren hans slipper
ut masse eksos.
6. Til slutt har vi Knut Kaffedrikker. Han drikker
kaffe minst 3 ganger om dagen. Knut dusjer ofte
og i varmt vann, og blir kjørt rundt mange steder
i familiens bil. Men han er flink til å ta toget i stedet for fly.
Det er altså de rike i Norge og Qatar som slipper ut det meste av klimagassene.
Når alle har fått med seg det, skal du vise hva
som skjer når utslippene fører til klimaendringer.
Si at klimaforskere har sterke bevis for at menneskers CO2-utslipp fører til klimaendringer. Det
betyr at havnivået stiger.
Og i vårt rollespill stiger havnivået med en meter! Finn fram tauet som skal være et symbol på

Qatar: 40,1 tonn per
innbygger i året

USA: 17,5 tonn per
innbyggeri året

Norge: 11,7 tonn
per innbygger i året

Kina: 6,18 tonn per
innbygger i året

Vietnam: 1,71 tonn
per innbygger i året

Bangladesh: 0,38 tonn Kenya: 0,31 tonn
per innbygger i året
per innbygger i året.
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SKRIV ØNSKELISTE
FOR JORDKLODEN

På grunn av forurensing får vi mer global oppvarming. Og når vi får global oppvarming blir det varmere på jorda, og verdens isbreer smelter. Både dyr og mennesker
står i fare for å miste hjemmet sitt. Hvis jorda kunne skrive en ønskeliste, hva tror
du den hadde skrevet da?

DU TRENGER:
Penn

Papir

Farger

ÅRSTID: Alle

SLIK GJØR DU:
Tenk litt på hva du tror er bra for jordkloden vår.
Ønskelista kan skrives nesten slik du skriver
ønskelister til jul, og du må gjerne tegne til. Innholdet på lista er opp til deg, men det kan for
eksempel være at ingen kaster søppel i skogen eller at færre biler slipper ut eksos. Skriv
ned eller tegn det du tror jordkloden ønsker
seg, og heng det opp på veggen i klasserommet. Etterpå kan dere snakke om hva dere har
satt opp på ønskelistene!
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Psssst!
Hvis dere vil, kan dere sende inn
ønskelistene til Mljøagentenes Hovedkvarter,
enten som brev eller på epost.
Adresse: Miljøagentene, Mariboes gate 8,
0183 Oslo
E-post: post@miljoagentene.no

ALLE BARN KAN VÆRE MILJØAGENTER!
Som medlem i Miljøagentene får du:
5 nummer av medlemsbladet Miljøagentrapporten
mulighet til å være en ekte miljøagent og få hemmelige oppdrag
opprette din egen profil på nettsiden
muligheten til å være med i et lokallag
være miljøjournalist og publisere egne saker i medlemsbladet Miljøagentrapporten

FOTO: Torbjørn Katborg Grønning

Les mer om Miljøagentene på www.miljoagentene.no.
Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på tlf: 96 90 18 20,
eller sende en e-post til post@miljoagentene.no.

