Hvad er ting lavet af?
Når man skal sortere affald, er det vigtigt at vide, hvad tingene er
lavet af. Fabrikkerne kan bruge vores affald til at lave nye ting af
i stedet for at bruge ting fra naturen. Hvis affaldet er dårligt sorteret,
og materialerne er blandet sammen, så kan fabrikkerne ikke bruge
det til nye ting. Vi skal derfor alle sammen være gode til at sortere vores affald.
Find noget, der er lavet af papir, og noget, der er lavet af pap.
Beskriv/skriv, hvordan man kan kende forskel på pap og papir.
Hvad skal man bruge fra naturen for at lave papir og pap?
Find et lille stykke af hver slags affald (eller noget, der er lige ved at blive til affald). Du skal bruge:
• Papir
• Pap
• Metal
• Plast
• Mad
• Glas
Lav en række af affaldet. Det, I laver mest af, skal være forrest. Det, I laver mindst af, skal til sidst.
Tænk over, hvad dit affald kan blive til i sit næste liv, hvis du sorterer det rigtigt.

Leg “Gæt et stykke affald”! Det er sjovest, hvis man er fire i en gruppe, men flere kan også gå. Beskriv et
stykke affald så godt, at jeres klassekammerater hurtigt kan gætte det:
1. Du er professoren og skal finde et stykke affald.
2. Beskriv det så godt du kan med fem ord (Hårdt, spidst, kantet, blødt, rumligt, knitrer, klirrer, gråt, gennemsigtigt osv.).
3. Det er nu de andres opgave at gætte, hvilket stykke affald du sidder med. De har ti ja/nej-spørgsmål, som du skal svare på.
4. Hvis ikke, de har gættet det efter dine fem ord og deres ti ja/nej spørgsmål, må du afsløre for dem, hvad
det var. Vis det på jeres videoopkald eller send et billede.
5. Lad turen gå videre til den næste, som nu skal være professor.

