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INSEKTHOTEL

Antallet af sommerfugle,
bier, biller og andre insekter
falder i Danmark og i hele
verden. Du kan selv gøre dit
for at gøre Albertslund til et
rart sted for insekter.

Her får du en guide til,
hvordan du bygger dit eget

Aldersgruppe: Alle fra

insekthotel og hvilke

børnehaveaalder og op efter

genbrugsmaterialer, du får
brug for.

TAK FORDI DU

BYGGER TIL
SÅDAN NOGLE
SOM OS
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PAKKER IND
MED GOD STIL
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kugleKUGLEbane
BANE

TAK FORDI DU

FORVANDLER
SKRALD TIL
GULD
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LEGE-TIP
I stedet for kugler
kan du lave banen,
så vand løbe igennem.

REDESIGN
dit
tøj

Modeindustrien er en af de
mest miljøbelastende i
verden. Og så er de alt for
gode til at få os til at købe
nyt tøj, selvom vi allerede har
for meget. Hvad skal der til,
for at dit tøj bliver lidt
længere i skabet? Kan du redesigne eller reparere en
bluse, en kjole eller et par
bukser, så de igen bliver
sjove at bruge? Eller skal de
laves om til noget andet?
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GENBRUGER
KREATIVT
FREMFOR AT
KØBE NYT
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planteKUGLEkasse
BANE
Aldersgruppe: Alle fra mellemtrinet
og
op efter
børnehaveaalder
og op efter

I lande med få ressourcer er folk
Det behøver hverken være dyrt
rigtig gode til at udnytte
eller ressourcekrævende at lave
ressourcerne og lave ting af
bede og dyrke planter. Ofte er de
genbrug. Børnene laver for det
vigtigste ressourcer lyst, tid og
meste deres legetøj selv - ofte fra
knofedt.
affald. Det kan du også - og så
starter legen allerede der :)
Her får du en guide til, hvordan du
kan lave dine egne plantekasser
Her får du en guide til, hvordan du
af genbrugspaller.
kan lave din egen kuglebane af
genbrugsmaterialer.
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HOLDER
RESSOURCERNE
INDE I
KREDSLØBET
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Plastik er et kæmpe problem i
naturen. Og så er det lavet af
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olie, som vi gerne vil gøre os
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I lande med få ressourcer er folk
uafhængige af. I Danmark er vi

tingKUGLEholder
BANE

rigtig gode til at udnytte
gode til at indsamle plastik og
ressourcerne og lave ting af
genanvende det i industrien. Men
genbrug. Børnene laver for det
faktisk er der en masse ting, man
meste deres legetøj selv - ofte fra
selv kan lave af brugt plastik.
affald. Det kan du også - og så
starter legen allerede der :)
Her får du en guide til, hvordan du
kan lave dit eget opbevarings-

Aldersgruppe: Alle fra mellemtrinet

Her får du en guide til, hvordan du
system af PVC-rør. Du kan lave en

Aldersgruppe: Alle fra
og op efter

kan lave din egen kuglebane af
lille som på billedet eller du kan

børnehaveaalder og op efter

genbrugsmaterialer.
lave en af store rør til f.eks.
trælister, paraplyer eller sko.
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HOLDER
RESSOURCERNE
I KREDSLØBET

I Danmark har vi en stolt
designtradition indenfor
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KUGLELampe
BANE

Aldersgruppe: Åben opgave for

lamper. Vi har også en enorm

I lande med få ressourcer er folk

brug-og-smid-væk
kultur, hvor
rigtig gode til at udnytte
vi
køber ting,og
der
hurtigt
går i
ressourcerne
lave
ting af
genbrug.
Børnene
laver
for det
stykker
eller
bliver
umoderne.
meste er
deres
legetøj
- ofte fra
Tiden
inde
til, at selv
vi forener
affald.
Detdesign
kan du med
også det
- oggode
så
det gode
starter legen allerede der :)

forbrug. Og det er ikke kun for
eksperter!

udskolingen

Her får du en guide til, hvordan du

Aldersgruppe: Alle fra

kan lave din egen kuglebane af

børnehaveaalder og op efter

genbrugsmaterialer.

Her får du nogle ideer til,

hvordan du kan lave dit eget
unikke lampedesign.
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GENBRUGER
KREATIVT
FREMFOR AT
KØBE NYT

Lånt af http://susanne-gustafsson.dk/

Vidste du, at regntøj,
gummistøvler og presenning er
nogle af de ting, som stadig
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KUGLEtaske
BANE

graves ned i jorden? Det

I lande med få ressourcer er folk

hedder deponi. Industrien har
rigtig gode til at udnytte

stadig ikke fundet ud af,

ressourcerne og lave ting af

hvordan
kan laver
genanvende
genbrug. man
Børnene
for det
det.
Men
vi kan
sagtens
meste
deres
legetøj
selv - selv
ofte fra
finde
gode
idéer!
affald.på
Det
kan du
også - og så

Aldersgruppe: Alle fra mellemtrinnet

starter legen allerede der :)

og op efter

Her får du en guide til, hvordan
Her får du en guide til, hvordan du

du kan lave din egen taske af

Aldersgruppe: Alle fra

kan lave din egen kuglebane af

børnehaveaalder og op efter

genbrugsmaterialer.

brugt presenning eller regntøj som oven i købet er solid og
regntæt.
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SY-TIP:
Hvis gummiet standser foden i
symaskinen, kan du lægge lidt
pergamentpapir mellem foden
og stoffet. Brug en kraftig nål og
forholdsvis store sting og før
stoffet ind i maskinen stille og
jævnt.

Vidste du, at papir er lavet af træ?
Rent papir kan genanvendes og laves til
nyt papir. Der er store fordele ved at
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genanvende papir. Vi sparer på råvarer
(træ) til produktionen, og sparer energi

papir
SÅDAN LAVER
Aldersgruppe:

ved ikke at plante, fælde, forarbejde og
transportere træet. Vi bruger især
meget mindre vand ved at genbruge
papir.

DU

EN

...

Alle fra mellemtrinnet og op efter

KUGLEBANE

TIP:
find tringuiden Aldersgruppe:
herunder som pdf Alle fra
Genanvendelse:
børnehaveaalder
ogDer
op
efter
med fotos af alle
trin på RAC.dk
bliver
brugt
over fire gange
- søg på 393317

så meget vand til at lave
nyt papir, som til
genbrugspapir.

I lande med få ressourcer er folk

Du kan også selv lave nyt papir ud af
rigtig gode til at udnytte
dit brugte papir. Putter du avis eller
ressourcerne og lave ting af
magasiner i, får det et flot meleret
genbrug. Børnene laver for det
udseende. Du kan også tilføje farvet
meste deres legetøj selv - ofte fra
papir eller tørrede blomster og blade til
affald. Det kan du også - og så
det endelige finish.
starter legen allerede der :)

Her får du en guide til, hvordan du kan
Her får du en guide til, hvordan du
lave dit eget papir.
kan lave din egen kuglebane af
genbrugsmaterialer.
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blomster
og urter
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PLANTER GLÆDE OG
GRØNNE TANKER
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