
2imprezs dagtilbud  

 

 2IMPREZS Dagtilbud 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Affald og affaldshåndtering 

 

Temaforløb 2 

Uge 14 – 20, 2020 

Verdensmål nr. 11 

og nr. 12 
 

 

 



2imprezs dagtilbud  

 

I kassen findes 5 dele. De 4 sidste har hver en faglig vinkel på temaet:  
1. Intro til temaforløbet 

2. Genbrug - Før du smider ”væk” 

3. Genanvendelse - Fra YT til NYT - Affald er nye ressourcer 

4. Materialer og egenskaber - Hvad er det lavet af?  

5. Kobling til 2imprezs – at spare CO2 

I hver del er der en indledende skrivelse og aktivitetsforslag til den voksne, der arbejder med 

børnene.  

 

Intro til temaforløbet om affald og affaldshåndtering  

Herunder følger en indholdsbeskrivelse, nogle tanker om start på temaforløbet og et par 

aktivitetsforslag.  

Vær opmærksom på, at Sønderborg Forsynings formidling – SONFORCE er ved at 

få fremstillet en bog om det nye sorteringssystem, som alle institutioner i 

kommunen modtager.  

Indhold 

 En litteraturliste med forskellige fagbøger, faghæfter og billedbøger. Billedbøgerne kan 

lånes på Sønderborg Bibliotek. Bøgerne er inspirationskilde og nogle af aktiviteterne er 

taget herfra.  

 En materialeliste – dvs. en oversigt over det grej, som findes i de enkelte dele. Hvis disse er 

købt, går de igen på materiale prislisten. Listerne skal gøre det lettere at købe materialer, 

som man vha. denne inspirationskasse kan afprøve først.  

 2 sangtekster – ”Fætter Mikkel” og ”Skraldesangen” 

 Listerne og sangene er gengivet sidst i dette dokument. 

 

Tanker om temaet 

Af introduktionerne i de 4 dele fremgår det, at temaet om affald og affaldshåndtering er oplagt at bruge. 

Det er en del af børnenes og forældrenes hverdag og der findes mange gode afprøvede aktiviteter allerede. 

Det er en lavt hængende frugt og der er meget viden om temaet som er givet på forhånd. Her skal man som 

voksen være sin position bevidst. Man skal nogen gange gå foran og give svar på spørgsmål. Men man skal 

også gå ved siden af eller bagved børnene og give dem plads til at undersøge de små og store spørgsmål, 

som dukker op. At opbygge undersøgende samvær er en vigtig arbejdsmåde, som børn lærer mindst lige så 

meget af, som når vi giver dem svar på spørgsmål.  
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Sproget er selvfølgelig afgørende. Herunder findes eksempler på mulige erkendelser – pointer i det 

pædagogiske arbejde med børnene. Se det som inspiration.  

 

Del nr.   Vigtige erkendelser - kernebegreber 

2.  
Genbrug - Før 
du smider 
”væk” 

Vi voksne bør lære at forlænge produkters brugstid vha. genbrug. 
Give dem videre, sælge dem og give dem nye funktioner er alt 
sammen nyttigt. 
Børn kan opleve det via de voksne. Sprogligt kan man udfordre 
ordene ”smide ud eller væk”. Det findes ikke. Børn kan opleve glæden 
ved at lave noget af affald. At gamle ting kan få nyt liv. At bygge noget 
med børnene af affald er en helt oplagt kreativ, sproglig aktivitet.  

3. 
Genanvendelse 
- Fra YT til NYT 
- Affald er nye 
ressourcer 

Vi voksne bør lære at genanvende de begrænsede naturressourcer, 
som findes i affald.  
Børn kan opleve via de voksne, når man renser naturen for affald. Når 
man sorterer affaldet.  
Sortering og kategorisering er grundlæggende sproglige og science 
faglige aktiviteter, som børn godt kan lide.  
At lære symbolerne - piktogrammerne for de forskellige affaldstyper 
er god læring.  

4.  
Materialer og 
egenskaber - 
Hvad er det 
lavet af?  

Vi voksne er ofte ikke opmærksomme på hverdagens indlysende 
begreber og her er vores forståelse af materialer og egenskaber ingen 
undtagelse.  
At lade børn arbejde med materialer – egenskaber er grundlæggende 
sproglige og science faglige aktiviteter. Et stort antal begreber knytter 
sig til det f.eks.: Hård, blød, ru, glat, kold, varm, stærk, skrøbelig, at 
brække, at holde, at blande sig eller ikke, at være magnetisk osv. osv.  

5. 
Kobling til 
2imprezs – at 
spare CO2 

Vi voksne bør have et mindset, hvor vi ønsker at eksperimentere med 
og ændre forbrugsvaner i retning af en mindre CO2 udledning.  
At lade børn være med i aktiviteter, hvor de hjælper med at fortælle 
om ændring til et bedre forbrug giver børnene handlekompetence; 
ikke fordi de skal lave forandringen men fordi de på sigt som unge og 
voksne har fået, så har få et viden og færdighed til selv at 
tilrettelægge deres forbrugsvaner.  
Det er god opdragelse at vise vejen og involvere dem.  
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Aktivitetsforslag 

Som en fælles opstart kan man jo tale lidt om vores forbrugsvaner. 

Hvad gør vi hver dag, som vi måske an forbedre? Se blot denne lille 

video om den lille hund, som hjælper familien, når de er taget afsted 

og den er alene hjemme. Hvad gør menneskene i filmen, som de 

kunne gøre bedre? Se https://www.youtube.com/watch?v=BcjdV4LXPeo 

 

På et tidspunkt i forløbet et det oplagt at lave jeres egen eller 

deltage i en af de mange affaldsindsamlinger, som findes sted 

hvert år. I 2020 er det i uge 17, hvor Landsindsamlingen 

organiseret af Danmarks Naturfredningsforening. I år er det 

affald langs vandet, som er i fokus, hvor strandsvinet hærger.  

På et passende tidspunkt i forløbet er det også oplagt at synge 

en sang, som passer til temaet. Måske: ”Fætter Mikkel” eller 

”Skraldesangen”. Begge er oplagte at afvikle før eller efter en 

indsamling.  

 

Deltag i Affaldsindsamlingen 2020 – uge 17  

https://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-institutioner/ 

Skoler og dagtilbud samler affald i uge 17 - den 20. til 24. april 

2020. I år er der fokus på at tælle plastik! I bestemmer selv, om 

jeres indsamling skal vare et par timer, en dag eller måske to! 

Jeres indsamling er privat og kun for jer. Tilmeld inden den 20. marts og få tilsendt en gratis 

pakke med affaldssække til børnene og et hæfte med inspiration til leg og læring om affald. 

Benyt også Bilkas indsamling: https://www.bilka.dk/bilka-aktuelt/om-

bilka/bilkaansvarlighed/affaldsindsamling/c/affald 

 

I fht. en afslutning af forløbet er der i del 5 flere forslag 

til, hvordan man kobler temaforløbet med det at spare 

CO2 og orientere - involvere forældrene.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BcjdV4LXPeo
https://www.youtube.com/watch?v=BcjdV4LXPeo
https://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-institutioner/
https://www.bilka.dk/bilka-aktuelt/om-bilka/bilkaansvarlighed/affaldsindsamling/c/affald
https://www.bilka.dk/bilka-aktuelt/om-bilka/bilkaansvarlighed/affaldsindsamling/c/affald
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https://drkoch.dk/faetter-mikkel-akkorder-og-tekst/ 

 

Sangtekst til Fætter Mikkel  
Tekst og melodi: Fin Alfred Larsen 

1. 
På en skrammelplads mellem jern og glas 

og en masse andet affald. 

Fætter Mikkel gik mellem rustent blik 

med en sæk og med et syvtal. 

Og der lød en skøn musik *klap klap* 

der hvor Fætter Mikkel gik *klap klap* 

og så spilled’ han på en gammel spand, 

for han var en spillemand. 

2. 
Der var fuglesang der i luften hang 

over hele skrammelpladsen. 

Det var skønt, ka’ du tro, det var stereo, 

Fætter Mikkel brummed’ bassen. 

Og der lød en skøn musik *klap klap* 

der hvor Fætter Mikkel gik *klap klap*, 

og så spilled’ han på en gammel spand, 

for han var en spillemand. 

/ Alternativt vers 3 / 
På et dollargrin sad en fed kanin 

og han spiste gulerødder 

Fætter Mikkel skreg kan du flytte dig 

for jeg så har ømme fødder 

Og der lød en skøn musik *klap klap* 

der hvor Fætter Mikkel gik *klap klap*, 

og så spilled’ han på en gammel spand, 

for han var en spillemand. 

Akkorder 
D / A / D A7 / D 

D / A / D A7 / D 

D / G / E / A 

D / A / D A / D 

 

 

 

https://drkoch.dk/faetter-mikkel-akkorder-og-tekst/
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Bilag 1 - Temaforløb 2 - Litteraturliste 

Billedbøger og hæfter om verdensmål og science aktiviteter   

 

Vær opmærksom på, at Sønderborg Forsynings formidling 
– SONFORCE er ved at få fremstillet en bog om det nye 
sorteringssystem, som alle institutioner i kommunen 
modtager.  
 

  Er det mit hjem? (Bogen er i restordre til efter 10.maj, 
derfor udenlandsk version i 4 kasser).  
Bogen er et godt udgangspunkt for at tale om FN´s 17 
verdensmål for bæredygtig udvikling. 
Bogen kan hentes som pdf til print og læses on line som e-bog. 
Se: https://orsted.com/da/Explore/is-this-my-home 
Der er desuden video og gode råd til at tale med børn om 
verdensmålene.  

 Ariel og Aurora bøgerne 
"Ariel og Aurora" er en inspirerende, herlig højtlæsningsbog med 
tilhørende små aktivitetsbøger, kaldet PI-bøger, for eleverne i de 
mindste klasser. 

I de 14 kapitler flyver to børn frit rundt mellem himmel og jord 
og møder altmuligmanden Madsen. Sammen laver de 
eksperimenter og målinger med luft og vand, samtidig med at de 
prøver at finde forklaringer på fænomenerne vind, vejr og klima. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temahæfte udviklet til børnehaveklassen. Der er elevhæfte og 
lærervejledning. ASTRA varetager en hjemmeside med links og 
flere oplysninger/inspiration:  
https://astra.dk/verdensm%25E5lnu 
Der er 3 gode sider om affaldshåndtering med forslag til 
aktiviteter.  

 Elevbog til indskolingen. Udgivet af COOP.  
Rigtig fin bog med sjove og søde illustrationer. 
Læs højt aktiviteter.  
Emner: Emballage, mælkekartonen, genbrug, genbrugspladsen. 
Lav ting af affald, opfind ting af affald, kompost, sådan laver man 
glas, papir m.fl.  
Tegneserier og anvisninger på lav selv ting og aktiviteter.  

 Reno og Dyret 

Skraldehelten Reno arbejder ude på genbrugspladsen. Han kan 
se, at selv om der både bliver talt og skrevet meget om 
affaldsproblemerne – så ligger der stadig affald og flyder overalt. 

https://orsted.com/da/Explore/is-this-my-home
https://astra.dk/verdensm%25E5lnu
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 Elevbog til indskolingen.  
Inspirationshæfte til de voksne. 
Der er spændende oplysninger og gode aktivitetsforslag.  
Udgivet af Dansk Retursystem, som indsamler alt returpant i 
Danmark.  
Find oplysninger på https://www.danskretursystem.dk/boern-
og-skoler/daaserydderen/ Eks. det danske pantsystem sparede 
sidste år klimaet for 114.000 tons CO2. Det svarer til næsten 6700 
danskeres samlede CO2-udledning i et år. 
Spil https://daaserydderen.dk/ 

  

Billedbøger til højtlæsning – lånes på Sønderborg Bibliotek.  

 

 
Klimakuffert – miljø og genbrug 

2 kufferter med bøger, spil mm. på Sønderborg Bibliotek. 

 2 eksemplarer på Sønderborg Bibliotek  
 

 2 eksemplarer på Sønderborg Bibliotek  
 

 2 eksemplarer på 
Sønderborg 
Bibliotek  

 

3 eksemplarer 

 

https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/daaserydderen/
https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/daaserydderen/
https://daaserydderen.dk/
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3 eksemplarer  

 

 

 2 eksemplarer  

 

 2 eksemplarer på Sønderborg Bibliotek 

 2 eksemplarer på Sønderborg Bibliotek  
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Bilag 2 - Temaforløb 2 - Materialeliste  

Temaforløb 2 - Materialeliste – Indhold i ”kasser” 

”Kasse” 1 – Bøger og hæfter 
Vær opmærksom på, at Sønderborg Forsynings 
formidling – SONFORCE er ved at få fremstillet 
en bog om det nye sorteringssystem, som alle 
institutioner i kommunen modtager.  

 

Billedbog  
Er det mit hjem?  

 Ariel og Aurora 
bøgerne – 8 stk.  
 

Verdensmål.nu hæftet til 
indskolingen 

Elevbog til 
indskolingen. 
Udgivet af COOP.  
 

Tom Dåse og hans Genan-
venner. 
Elevbog til indskolingen. 
Udgivet af Dansk 
Retursystem.  
 

Reno og 
Dyret 

 

”Kasse” 2 – ” Genbrug, før du smider væk” 
1 mappe med kopiark - pædagogiske overvejelser om emnet og 
aktivitetsforslag/vejledninger. 
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1 stk. samlesæt i pose: 
Solcellebåd lavet af 
genbrugs-materialer.  

1 pose med 
plastlåg. 
 

 

”Kasse” 3 – ”Fra YT til NYT - Affald er nye ressourcer” 
1 mappe med 

 Kopiark - pædagogiske overvejelser om emnet og 
aktivitetsforslag/vejledninger.  

 Kopiark - opgaver,  

 Plakat (”nedbrydningstid i naturen”) 

 Flipflapper Verdensmål nr. 12/affaldstyper  

 Flipflappere til andre verdensmål 
 
 

 

5 grønne skraldespande 
10 piktogrammer (13 x 13 

cm) lamineret 

1 bundt billeder (22 stk.) 

af affald – lamineret. 
 

 
Plakater. 
2 stk. fra Sønderborg 
Forsyning 
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”Kasse” 4 – ”Hvad er det lavet af”? (Materiale egenskaber) 
1 mappe med kopiark - pædagogiske overvejelser om 
emnet og aktivitetsforslag/vejledninger.  

1 beholder med uv. perler  

 
 
 
 
 

1 pose med Lupper 
 1 bordlup  

 3 stk. håndlup 
håndtag 

  

1 plastkasse med: 
 

1 pose med materialer til at undersøge materialernes hårdhed. 
 Til at ”ridse-tegne” på: Træstykker, små teglstykker, klinker evt. flere.  

 Til at ”ridse-tegne” med: Søm, træpinde, kridt, teglstykker, sten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pose med materialer til at 
undersøge magnetisme  

 Forskellige genstande 

 1 stangmagnet + 4 andre magneter 
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”Kasse” 5 – ”Kobling til 2imprezs – spar CO2” 
1 mappe med  
Kopiark - pædagogiske overvejelser om emnet og aktivitetsforslag/vejledninger. 
Opslag om genanvendelse og sparet CO2 
udledning. 

 

1 pose med Nudgingudstyr:  
  

 Øjne lavet på perleplade.   

 Energivampyr – eksempel.  

 3 stk. skumgummibolde (må gerne 
bruges).  

 
Bee Bot  

 1 x Bee-Bot robot  

 1 x Plastdug med lommer  

 Start kort lamineret 

 10 piktogrammer (13 x 13 cm) lamineret 
(Ligger i kasse 3). 

 1 bundt billeder (22 stk.) af affald – 
lamineret (Ligger i kasse 3). 
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Bilag 3 - Temaforløb 2 – Materialer – prisliste 

”Kasse” 1   

Alle hæfter og bøger er til institutionen – gratis.  

”Kasse” 2 – 5 
Udstyr  Indkøbsaftale = Linaa.dk 

har varen 
Oplysninger/pris ex. 
moms 

Da indkøbsaftale firma ikke har 
er dette det billigste sted – pris 
ex. moms 

Solcellebåd   SJ Service - 56 kr. stk. 

Uv. perler  
 
 
 

261,25 kr. (500 
perler) 

  

Bordlup – 10x 
 
 
 

-  Experimentor – 25. kr. stk.   

Håndlup  40 kr. (model ikke 
egnet til små børn) 

Experimentor – 12 kr. stk.   

Stangmagnet  79 kr. stk.   

Bee-Bot 
 
 

- Podconsultsbutik.dk 
650 kr. stk.  

Bee-Bot 
køredug  
 

 Hippomini.dk - 155 kr. stk.  

 
 


