Dagens oppdrag – informasjon til lærere og foreldre
Vi i Miljøagentene har lyst til å få til noe gøy nå! Alle våre 10.000 medlemmer er nå hjemme fra
skolen og skolekampanjen vår for mars, Batterijakten, er avlyst. Det er heldigvis mye miljøinnsats og
læring som kan skje innenfor husets fire vegger eller rett utenfor.
Vi har i denne perioden (så lenge skolene er stengt) bestemt at vi skal lage daglige oppdrag som barn
kan gjennomføre hjemme. Oppdragene er laget slik at de tar cirka en skoletime (45-60 minutter) å
gjennomføre, men vi legger ved ressurser slik at det skal være mulig å utvide det til enda litt lenger.
De er ment for skolebarn i flere aldre, med hovedvekt på 3., 4. og 5. trinn. De fleste av oppdragene vil
passe godt for både yngre og eldre også.
På https://miljoagentene.no/dagens kan dere se oversikt over alle oppdragene når de kommer.
Dette er en fin link å dele med elevene. Beskrivelse vil komme på nettsiden for hvert oppdrag før
klokka 15 dagen før og blir delt på facebook rundt klokka 20.00, men her kan dere se en oversikt over
kommende oppdrag (med forbehold om endringer):
Dag

Dato

Navn på oppdrag/Tema Forklaring

tir

17 #altblirbra

ons

18 Klimainnspill

tor

19 Batterijakt

Miljøagent Nina og moren Antonella sin kampanje med å
lage regnbue
På det magiske klasserommet til Redd Barna – lære om
klima og skrive sitt eget innspill
Batterijakt i hjemmet: finn noe gøy som går på batteri
hjemme. Bruk Den Lille Batteriskolen.

fre

20 Regnskogsdyr

Lag et truet regnskogdyr i plastelina, trolldeig el, ta
bilde/animasjon og del. Regnskogfondet sine skolesider.

lør
søn
man
tir

21 Miljøvennlig middag
22 Film-anmeldelse
Tegnekonkurranse 23 fantasiplante
24 Livet under havet

ons

25 Resirkuleringspoliti

Mat av rester – fokus på å bruke opp matrester og forstå
hvordan man lager mat uten å sløse med ressurser.
Se en miljø-, natur- eller klimafilm. Send inn terningkast!
Tegnekonkurranse ifb. Frøagentene – tegn en
fantasiplante
Lag et hjemmehav/akvarium!
Vær resirkuleringspoliti og gå gjennom restavfallet
hjemme.
Gå en tur ute og se på naturen. Er det fortsatt snø der du
bor? Kan du navnet på noen vårblomster? Hvis du ikke kan
gå ut, se om du kan se noen arter fra gjennom vinduet
ditt.

tor
26 Artsjakt
fre
27
Lærere kan be om å få det sendt «løsninger» til seg selv. Alle som deltar på dagens oppdrag og
sender inn svar til oppdrag@miljoagentene.no (senest innen midnatt den dagen oppdraget gjelder
for) er med i trekningen av et handlenett hvor det står Jeg gjør noe for havet. Vi trekker ut en vinner
hver dag. Vinnerens bidrag (tekst, bilde, video) blir lagt ut under det gjeldende dagens oppdrag
sammen med fornavn og alder.
Ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe:
oppdrag@miljoagentene.no

