Spana på skräp
Hej alla miljöspanare!
Ett stort tack till alla som kom på värmefesten, vad roligt att så många kunde
komma! Ni har ju lärt er mycket om värme. Nästa uppdrag handlar om att spana
på skräp!
Var med i Sveriges största aktion mot nedskräpning. ”Vi Håller Rent” är namnet
på Håll Sverige Rents skräpplockardagar 2016 – och alla får vara med!
Norrköpings Kommun deltar precis som förra året i Håll Sverige Rents aktion mot
nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag och
privatpersoner skräp – både för att göra sin närmiljö lite finare och för att visa att
nedskräpning inte är okej. 2015 slog skräpplockardagarna nytt rekord med över
800 000 hjältar som deltog runt om i landet!
Var med i kampen mot skräpet ni också! Använd gärna materialet som hör till
(tipsrunda till skolan och små miniuppdrag och skräpglasögon till förskolan).
Anmäl er här: www.hsr.se/2016
Hitta tipsrunda m.m. här www.hsr.se/2016/pedagogiskt-material
För skolor och förskolor i Norrköping är det Skräpplockardagarna vecka 17-18
som gäller. Sista anmälningsdag är 29 mars för att ni ska hinna få gratis
skräpplockarmaterial. Norrköpings kommun distribuerar materialet som består av
vita sopsäckar, mindre vita soppåsar, engångshandskar (acceleratorfria
nitrilhandskar som är fria från både PVC och latex samt har lägre allergirisk än
andra liknande material) samt klistermärken.
Håll Sverige Rents skräpplockaraktiviteter är också ett bra tillfälle för skolor och
förskolor att arbeta pedagogiskt med frågor som nedskräpning, återvinning och
konsumtion. Håll Sverige Rent har tagit fram pedagogiskt material som memory,
häften med lekar och värderingsövningar, affischer, sagor, pyssel samt affischer
och diplom som är gratis och finns att hämta här:
http://www.hsr.se/skrapplockardagarna-i-skola-och-forskola/pedagogiskt-material
Tillsammans visar vi att nedskräpning är onödigt och fel!
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Skräpfest!
Skräpspaningen avslutas i Vasaparken med en fest onsdag den 11 maj. Mer
information om festen kommer lite längre fram.

Spanaruppdrag
Välj ett eller flera av följande uppdrag:

•

För 150 år sedan fanns inte mycket skräp och för 60 år sedan trodde
många att det var helt ok att slänga skräp i havet. Ta reda på mer om
skräpets historia! Intervjua någon äldre i din närhet. Hur var det med
skräp när den personen var liten? Fanns det mycket skräp på gator och
torg? Fanns det skräp i naturen? Vad gjorde människor med sitt skräp? Var
det någon skillnad mot nu? (Lgr 11; No)

•

Plocka ett skräp var och fundera på frågorna: Var kommer skräpet ifrån?
Vad skulle hända med skräpet om det blåst ut i skogen eller havet? Rita
och berätta om ditt skräp och gör en liten skräputställning. Kanske kan ni
på detta sätt få fler att prata om skräp och vara mer noga med att inte
skräpa ned. Ta gärna med utställningen till avslutningsfesten. (Lgr 11; No)

•

Gå till en park eller ett grönområde nära förskolan eller skolan och gör en
liten skräpmätning. För att göra en skräpmätning behövs en pinne, ett två
meter långt snöre, handskar och några flitiga miljöspanare. Sätt ned
pinnen på platsen där ni ska mäta och knyt fast snöret i pinnen. Har ni
svårt att välja plats kan ni leka kull och där den första personen blir kullad
sätter ni ned pinnen.
Sen är det bara att sätta igång och räkna allt skräp som ni hittar från pinnen
och 2 meter åt alla håll (det blir som en stor cirkel). Både små skräpbitar
och stora skräp ska räknas. Om ni hittar något vasst måste ni be en vuxen
om hjälp.
Hur många skräp hittar ni? Vid andra liknande skräpmätningar har ungefär
5-6 bitar skräp hittats på samma yta. Hittade ni mer eller mindre? Hur är
det om ni jämför med andra platser? Var finns det mest skräp? Hur tror ni
att det ser ut på gator och torg? (Lgr 11; Tk., No)

•

Läs sagan Rädda havet med hajen Kaj – En saga om skräpet i våra hav.
Prata kring frågorna i slutet och gör teckningar eller affischer med
budskapet ”Vi vill ha skräpfria hav!” Sätt upp affischerna på
förskolan/skolan eller på ert lokala bibliotek och ta med dem till
avslutningsfesten. Här kan ni få tag i sagan http://www.hsr.se/det-har-gorvi/skola-forskola/strommar-av-plast (Lgr 11; No)

•

Att skräpa ned är redan förbjudet men ändå hamnar plastpåsar, flaskor,
muggar, godispapper, ballonger, cigarettfimpar och mycket annat ofta på
marken. Vilka knep kan ni komma på för att få människor att slänga
skräpet på rätt ställe? Skriv en kneplista och skicka den till
Utbildningskontoret sara.westling@edu.norrkoping.se (Lgr 11; Tk)

