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Bekämpa plast i havet - Vårt plastavtryck
Skriv in rätt antal av sakerna du använder under varje dag. Lägg ihop sakerna för att få en
total mängd av varje typ av föremål. Multiplicera det med 4 för att få fram den totala mängden under en månad.

Hur mycket engångsplast använder du
varje vecka? Fyll i
tabellen och räkna!

Föremål
Yoghurt
burkar

Plastpåsar

Sugrör
i plast

Räkna ut dina föräldrars
plastavtryck med dem,
använd den här tabellen och
fråga dem vad de använder
varje dag.
Hur är deras avtryck jämfört
med ditt?
Kan du komma på några
saker som du och din familj
kan använda istället för
plast?

Plastflaska

Godispapper

Snabbmatsförpackning

Plastkopp

Plastfolie
till mat

Lista andra föremål
du använder:

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Totalt
Totalt
per vecka per månad

ÖVNINGSBLAD 1.2 / KAPITEL 3 / ÅLDER 8 - 10

NAMN:

DATUM:

Bekämpa plast i havet - Vårt plastavtryck
Återvinning

Återvinning löser inte alla våra problem med plast i havet men det är en bra start!
Kom på rätt plastföremål genom att skriva dess namn på linjen. Fråga din lokala återvinningsplats om dessa
saker kan återvinnas hos dem. Bocka av dem i listan
om de kan återvinnas och sätt ett
i rutan vid
bilden om de inte kan återvinnas.

Mästarut
maning:
Lista fyra engångsplastsaker
du ska sluta använda från och
med idag!

1.
2.
3.
4.
Om sakerna inte kan återvinnas, var hamnar det mesta av plasten då?

Berätta varför du slutat
använde dem för dina vänner
och din familj!
Bra jobbat!
Du bidrar till att hjälpa havet!
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Bekämpa plast i havet - Havets kämpar

THE INDIA TIMES

TNN | Dec 3, 2016, 02.05 EM IST

Läs den här inspirerande historian och se om
du kan svara på frågorna på sida två.

Advokaten Afroz Shah från Mumbai
tilldelas ett högt ansett miljöpris
från FN för städningen av Versova
Beach
NEW DELHI:
Den största strandstädningen i världen
hade varit ett fint pris i sig. Men advokaten
Afroz Shah, som ledde arbetet, har också
utsetts som en av mottagarna av FN:s
mest hedrande miljöpris. Shah är en av de
som kommer att utses till priset Champions of the Earth för städningen av Mumbais strand Versova.
Shah kommer att få priset under kategorin
'Handling och Inspiration' för att ha startat
en kampanj för att för hand plocka upp plastpåsar, cementsäckar, glasflaskor, klädbitar och skor som täckte hela den 2,5
kilometer långa stranden. Kampanjen växte och växte under ett
år och samlade sammanlagt 4000 ton skräp.

Afroz Shah
FN Champion of the Earth

”Shahs arbete, och alla hundratals volontärer som han inspirerade, är ett underbart exempel på initiativ från medborgare och
det påminner världen om att även den mest ambitiösa globala
överenskommelsen bara är så stark som det enskilda agerandet och den drivkraft som ger den liv. Hans enastående ledars-
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kap drar till ett globalt intresse till de katastrofala effekterna av
nedskräpning i havet”, säger chefen för FN:s miljöprojekt
UNEP Erik Solheim, som hade gjorde Shah sällskap under en
städdag i oktober.
"Det här priset är en ära för alla hundratals volontärer som har
gjort mig sällskap det senaste året för att städa vår strand och
havet. Jag älskar havet och känner att vi är skyldiga havet att
göra det fritt från plastskräp” säger Shah som en del av uttalandet på UNEP:s hemsida.

Källa:http://www.unep.org/championsofearth/laureates/2016/afroz-shah
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??

Frågor

? ? ??

1. Vad heter mannen som startade städningen?
2. Vad heter stranden?

Mästarutmaning
På nätet hittar du fler inspirerande historier om
städprojekt och annat samhällsengagemang.
Skriv om ett av dessa städprojekt i en artikel på 250
ord till en tidning. Se till att välja en rubrik och en underrubrik som lockar intresse. Kom ihåg att svara på viktiga
frågor som vad, var, när,vem och hur.

3. Hur lång var stranden?
4. Hur mycket skräp samlades?
5. I vilket land hände detta?
6. Vad hette priset han vann?
7. Tror du att du kan göra en liknande insats?
8. Vad skulle du vilja göra för att hjälpa till?

Låt folk veta hur bra du jobbar!
Dela med dig av dina kunskaper!
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Så ska vi bekämpa plast i havet
Vad säger den här bilden oss? Kan du hjälpa mig att skriva råden från bilderna?
Om du vet vad det är – skriv det i rutan under bilden. Rita ditt egna tecken i den
stora rutan för att hjälpa oss komma ihåg de fem stegen – tänk efter, avstå,
reducera, återanvänd och återvinn!

Hur många rätt
hade du?
1-2- Du bidrar till att havet
skräpas ner med plast! Läs på i
texthäftet hur du kan Reducera
ditt plastavtryck!
3-4- Ta hjälp av texthäftet och läs
på om fler sätt som du kan
hjälpa till
5-6 - Bra jobbat – nu vet du hur
du minskar ditt plastavtryck. Gör
du det varje dag?
Kan du komma på fler sätt att
göra ditt avtryck ännu mindre?

Svar: Använd inte ballonger som kan flyga iväg, använd inte engångsbestick eller engångskoppar, använd inte produkter med mikroplaster i, använd inte plastpåsar, använd inte sugrör i
plast, använd inte plastflaskor.
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Så ska vi bekämpa plast i havet
Kommer du ihåg vad de fem stegen betyder?
Skriv två under varje bokstav som du tror att du kan göra för att ta det steget.
Till exempel: Tänk efter – 1. Tänk efter när du köper en heliumballong som kan
flyga iväg och hamna i havet! 2. Tänk efter hur du använder plastpåsar.

?

Mästarutmaning
Gör en plansch för att informera
om de fem stegen och hur de kan
hjälpa oss få ett renare hav och
bekämpa plastföroreningar. Ge
den bra rubrik som Turn the Tide
eller Clean Seas! Visa planschen
för så många du kan så att de
också hjälper till att hålla
Wisdoms hem rent! Visa upp det i
skolan eller på en publik plats!

Var en del av lösningen
för plastföroreningar i
havet!

