
Plastföroreningar I havet – Havet

Vattnets kretslopp: Solsken, Moln, Regn, Dunstning, Kondensation, Perception, Samling. 1. 71% 2. 97% 3. 5% 4. 50%

Kan du färglägga cirklarna så att det 
motsvarar procentdelen som saknas i 
varje mening? 

(Färglägg och fyll i ringarna så att det motsvarar 

%-talet)

Välj utav:

97% 50% 20%

1. Havet täcker                       av planeten Jorden.

2.                       av vattnet på jorden finns i havet.

3. Bara                       av havet har utforskats.

4. Över                      av syret vi andas bildas av små växter havet. 

71% 5%

I läseboken till 
Ämne 2 hittar du 
fler ledtrådarHej, kan ni hjälpa mig med 

att sätta ut rätt namn på 
vattnets kretslopp? Skriv 
ordet på linjerna i bilden!
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Mästarutmaning 
Näringskedjor I havet:

• Fytoplankton
• Djurplankton
• Krill (småfisk)
• Tonfisk (stor fisk)
• Människan

• Manet
• Sköldpadda
• Val
• Krabba

Plastföroreningar I havet – Havet

Använd de här åtta raderna för att skriva en dikt om havet och om hur viktigt 
det är för oss människor. Kom ihåg att det ska rimma! Använd ord som hav, 
fantastisk, skydda, liv, plast, rädda, speciell. Berätta för di familj och dina 
vänner varför du tycker att havet är viktigt och varför vi behöver skydda det. 

Kommer du på någon näringskedja i havet? Titta på våra exempel och skapa en 
egen näringskedja. Många olika djur kan äta samma sak i havet. Använd orden 
nedan för att bilda en egen graf. 

EXEMPEL

Ord i näringskedjan och diagrammet:

DIN NÄRINGS-
KEDJA I HAVET

DITT NÄRINGSNÄTVERK I HAVET

FISK

DJURPLANKTON

VÄXTPLANKTON
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Vad är det? Typ av plast? Hur känns det? Hur ofta används 
den? 

Till exempel: plastsked Flexibel Len Engångs, ofta 

Föreställ dig att du levde på 1800-talet, för 
över 100 år sedan, vad tror du att folk använde 
istället för plastsakerna du ser omkring dig i 
klassrummet? 
Skulle de sakerna ha funnits?
Skriv dina svar här:

Kan du hitta plastsaker 
i klassrum? Sortera ut 
plasten och anteckna 
informationen nedan.

Plastföroreningar I havet – Plast
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Lova att du ska göra vad du kan för havet på 
 www.volvooceanrace.com/pledge

Plastföroreningar I havet – Plast

Titta-Tänk-Fundera
Studera bilden och skriv vad du ser, vad 
du tycker om den och vad du tänker när 
du ser den. 

Mästarutmaning:
Låtsas att du ska ge en nyhetsrapport om de 
goda och dåliga sidorna med plast. Lista ett 
par av de sakerna här för hjälpa dig att 
komma ihåg dem när du rapporterar. Titta i 
läseboken om du inte minns!

Jag ser

BRA DÅLIGT

Jag tycker

Jag tänker
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Plastföroreningar i havet

Plastpåse

Cigarettfimp

Monofilamentlina 

Engångsblöja

Plastkork

Plastkopp

Plastflaska

1-5

10-20

50
 
100

150-200

450

600

ÅR

Mästarutmaning:
Anordna en skräpjakt i ett område i närheten – det kan vara på skolgården, en lekplats, en strand eller en gata. 
Bocka av i tabellen när du hittar något av föremålen i listan. Varje gång du hittar ett nytt föremål gör du ett nytt 
sträck så att du kan räkna hur många av varje föremål du hittat. Prata med ditt lag om var du tror att skräpet 
kommer ifrån och anteckna det i tabellen. Lägg skräpet i papperskorgen eller återvinningen om det går. 

Kan du matcha skräpet med den tid det tar för det att brytas 
ner i havet?  Dra ett streck från föremålet till tiden i år. 

Vilket var den vanligaste typen av skräp?

Om du inte hade plockat upp det, var hade 
det hamnat då?  

Vilket var det konstigaste föremålet du 
hittade? 

FÖREMÅL ANTAL VAR KOMMER DET 
IFRÅN?

Plastflaska  

Cigarettfimp

Metallburk 

Matförpackning 

Plastsugrör
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Skriv namnet på sakerna under rätt kategori i tabellen. 

Ledtrådar: 1. Ölburkar , vinflaskor, plastflaskor, 
plastpåsar, brasa, sugrör, cigarettfimpar, plastkorkar – 
en med en eremitkräfta i! snäckor, sjögräs, krabba, 
drivved, sand, stenar.
Svar. F1. Folk hade en fest som de inte städade efter 
F2. 1-5 år! F3. Städa efter sig.  

Frågedags! Skriv rätt svar efter varje fråga.

Plastföroreningar i havet

NATURLIG TILLVERKAT AV 
MÄNNISKOR

Kära nån! Stranden ser fruktansvärd ut! 
Kan du hjälpa mig med att identifiera de 
föremål som människor tillverkat och 
vilka som är naturliga? Skriv upp det i 
tabellen så att vi kan veta vad som är vad 
och inte göra misstag när vi letar mat! 

1. Varför tror du att stranden ser ut som gör?

2. Vilket föremål på stranden kommer ta längst tid att bryta ner?

3. Hur lång tid tar det innan cigarettfimpen bryts ner på stranden? 

4. Vad kan folk göra för att stranden ska vara finare?

WISDOMS ÖVNINGSBOK 3.2 / KAPITEL 2 / ÅLDER 8-10 NAMN: DATUM:


