WISDOMS ÖVNINGSBOK 1.1 / KAPITEL 2 / ÅLDER 6-8

NAMN:

DATUM:

Plastföroreningar i havet - Havet
Hej mina vänner! Kan ni se
skillnaden mellan bild 1
och bild 2? Kolla noga på
bilden! Ringa in det som
skiljer sig med en penna.

1
Vad var den stora skillnaden mellan bilderna?

2
Kan du nämna de saker som var annorlunda i bild två?
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Svar: cigarettfimp, drickaflaska, plastflaska, bildäck, fiskelina, old tandborste, godispapper, plastsugrör

WISDOMS ÖVNINGSBOK 1.2 / KAPITEL 2 / ÅLDER 6-8

NAMN:

DATUM:

Plastföroreningar i havet - Havet
1. Vad är tillverkat av
människor och misstas ofta
som mat utav djur?
Ringa in det rätta alternativet A,
B eller C.

A. Bananer
B. Plast
C. Sjögräs
2. Om fisken äter plasten
vem kan då äta fisken och
plasten?

Bra jobbat!

Tillsammans kan
vi bekämpa
nedskräpningen
av havet!

Mästarutmaning:
1. Rita och färglägg de
saker som du tycker är bäst
med havet.
2. Visa din teckning för din
familj och berätta minst tre
häftiga fakta som visar hur
viktigt havet är för oss.

Fråga: F1 B-Plast, F2 - Oss själva, vi människor

WISDOMS ÖVNINGSBOK 2.1 / KAPITEL 2 / ÅLDER 6-8

NAMN:

DATUM:

Plastföroreningar i havet - Plast
Titta-Tänk-Fundera

Jag ser

Studera bilden och skriv vad du ser,
vad du tycker om den och vad du
tänker när du ser den.

Kära nån! Vad tror du
an ha hänt med min
stakars vän?

Jag tycker

Jag tänker

WISDOMS ÖVNINGSBOK 2.2 / KAPITEL 2 / ÅLDER 6-8

NAMN:

DATUM:

Plastföroreningar i havet - Plast

Mästarutmaning:

Identifiera plastsakerna som finns i klassrummet. Lista det i tabellen här under och beskriv dem.
”Engångs” betyder att det bara används en gång och sedan slängs.

Vad är det?

Typ av plast?

Till exempel: plastsked

Flexibel

Hur känns det?

Len

Hur ofta används
det?
Varje dag, engångs

Föreställ dig att du levde för 100
år sedan! Vad skulle du ha använt
istället för plastsaker?
Skriv ner dina idéer.

WISDOMS ÖVNINGSBOK 3.1 / KAPITEL 2 / ÅLDER 6-8

NAMN:

DATUM:

Plastföroreningar i havet - Plast
FÖREMÅL
Plastflaska
Cigarettfimp

ANTAL

VAR KOMMER
DET IFRÅN?

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. Visa ditt resultat för
din lärare!

Metallburk
Matförpackning
Plastsugrör

Tack för att du
håller havet rent

Vilket var den vanligaste typen av skräp?

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

WISDOMS ÖVNINGSBOK 3.2 / KAPITEL 2 / ÅLDER 6-8

NAMN:

DATUM:

Plastföroreningar i havet - Plast

HUR LÅNG TID TAR DET ATT
BRYTA NER?
Plastpåse

1-5

Cigarettfimp

10-20

Fiskelina i monofilament

50

Blöja

100

Kork till flaska i plast

150-200

Frigolitkopp

450

Drickaflaska i plast

600

Ledtråd: Svaret hittar du i textboken till ämne 2! Läs det igen om du glömt av!

Kära nån! Stranden ser hemsk ut!
Kan du passa ihop skräpet med den
tid det tar för det att brytas ner i
havet? Dra ett sträck från skräpet till
tiden. Färglägg bilderna av skräpet.
Det hjälper oss när vi letar efter mat!

SVAR: Plastpåsar 10-20 år, cigarettfimp 1-5 år, fiskelina 600 år, blöja 150-200 år, kork till plastflaska 450 år, frigolitkopp 50 år, mjuk plastflaska 100 år,

