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Grønsmutter: Mig og 

miljøet 

 

Formål 

Grønsmutterne bliver bevidst om skrald og deres forbrug, også af res-

sourcer som vand – og hvor det bliver af, når vi smider det “væk”. 

Grønsmutterne skal blive bevidste om ikke bare at smide ud men gen-

bruge.  

 

Forudsætninger for grønsmutterne  

Ingen særlige 

Forudsætninger for lederne  

Bemærk at eventen er salg af legetøj, hvorfor der, udover at grønsmut-

terne er med på ideen også skal laves aftaler med forældrene. 

 

Om trinene 

Trin 1  

Forbrug, skrald og affaldssortering. 

Trin 2  

Forsøg med vand. 

Trin 3  

Genbrug. 

Event 

Legetøjsmarked. 
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Trin 1 – Forbrug, skrald og affaldssortering 

 

Introduktion  

Grønsmutterne skal introduceres til affald og genbrug.  

 

Aktiviteter  

Stafet med affaldstyper: I skal bruge billeder med affald. De skal sor-

teres efter det sorteringssystem, der er i jeres kommune. 

Grønsmutterne skal i 2 hold gennemføre en stafet, hvor de trækker et 

affaldskort og løber hen og putter det i den rette spand. Når de er fær-

dige, og der er et hurtigste hold, tjekkes også om affaldet er kommet i 

de rette spande. 

”Frugtsalat” med affaldstyper: I kan lege ”frugtsalat”, hvor grøn-

smutterne hver er en slags affald, og de kan bytte plads med dem som 

er samme sorterings-kategori. 

Hvad bliver det til? Lad grønsmutterne lave et vendespil med par, 

hvor den ene del er affald og den anden del det, som affaldet kan blive 

til. Først gættes/snakkes om, hvad affald kan blive til, og så tegner 

smutterne på brikkerne. Derefter spilles spillet. Måske kan gruppens spi-

rer også prøve spillet? 

Eksempler på par: 

Madaffald- kompost/ny jord 

Papkasser – nye æggebakker 

Kobber i en gammel ledning – ny lysestage 

Plastikdunke – fx nye fleecetrøjer 

Vinduesruder – isoleringsmåtter til huse 

Dåser – alubakker fx til leverpostej 

T-shirts – klude 

Bildæk – såler til træsko 

Plasticposer – nyt plastiklegetøj 

 

Afslutning  

Sorterer grønsmutterne selv affald derhjemme? 

 

Materialeliste 

• Billeder af affald samt skilte med sorteringskategorier 

• Papstykker til vendespil, tegneredskaber 
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Trin 2 – Forsøg med vand 

 

Introduktion  

Det er ikke muligt at drikke det regnvand, som lægger sig direkte på 

jordoverfladen. Det skal igennem mange forskellige lag, før det til sidst 

ender som rent og renset grundvand. Vi er heldige, at vi i Danmark har 

noget af verdens reneste vand. Vores grundvand har over tid været 

igennem en mekanisk vandrensning, inden det er klar til at blive hentet 

op fra undergrunden. Det tager mange år, før vandet er rent nok, og det 

er derfor vigtigt, at vi passer på vores drikkevand og sørger for at redu-

cere brugen af pesticider og næringsstoffer i naturen. 

 

Aktiviteter  

I skal lave et mekanisk rensningsanlæg som dels viser noget om rens-

ning af vand men også illustrerer, hvordan vand renses i naturen ved at 

gå igennem forskellige lag til grundvandet.  

Lav et mekanisk rensningsanlæg: Først laver I beholderen til jeres 

mekaniske rensningsanlæg. Den laver i ud af 1½ liters flasken: 

Skær bunden af flasken 

Bor to huller ved kanten i det som nu fremover er toppen af beholderen 

Bor et hul ca. 3 mm i plastikkapslen med saksen 

Bind snoren i de to huller som er boret i toppen. 

Find et sted hvor I kan hænge flasken op ca. 10 - 15 cm over jorden. 

Stil et opsamlingsglas under flasken. 

Lav filter: Nu laver i det mekaniske filter til jeres mekaniske rensnings-

anlæg. 

Først lægger I vat eller køkkenrulle i bunden af flasken (halsen), pas på 

ikke at bruge for meget. 

Så lægger I følgende i flasken, i denne rækkefølge. I skal få det til at 

passe, så der også er plads til at hælde vand i toppen af flasken: 

 Et lag fint sand ca. 4 - 5 cm. 

 Et lag groft sand ca. 4 - 5 cm. 

 Et lag grus 5mm ca. 4 - 5 cm. 

 Et lag grus 10 mm ca. 4 - 5 cm. 

 Et lag grus 15 mm. ca. 4 - 5 cm. 

Nu kan I gå i gang med at bruge jeres mekaniske filter. 
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Prøve det af med beskidt vand og se, hvad der sker. I skal ikke drikke 

vandet, selvom det er renset på denne måde – men det har helt sikkert 

en effekt! 

Pas på vandet: Grønsmutterne skal lege nogle lege, hvor de passer på 

vande. 

Vandstafet: Hvem kan få mest muligt vand fra en spand til en anden (og 

stadig være hurtige) 

Flyt vand: En kop/beholder med vand skal flyttes fra et sted til et andet, 

uden at grønsmutterne rører ved koppen, men kun bruger udleverede 

snore eller deres tørklæder.  

 

Afslutning  

Ved grønsmutterne hvordan de selv kan spare på vandet i det daglige? 

Og hvordan de kan undgå at medvirke til forureningen af havene?  

 

Materialeliste 

• 1½ liters flaske(r) 

• Hobbykniv eller saks 

• Vat eller køkkenrulle 

• Fint og groft sand, grus i 

forskellige størrelser 

• Vand 

• Spande og kopper eller 

lignende 

• Snor 
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Trin 3 – Genbrug 

 

Introduktion  

På trin 1 lærte grønsmutterne om genbrug. Genbrug er også vigtigt for 

at spare på vandet, for der går ofte meget vand til i produktionen/på fa-

brikkerne, når der skal laves nye ting. På dette trin skal de selv prøve at 

genbruge. 

 

Aktiviteter  

I kan vælge mellem følgende aktiviteter og kan også selv have ideer, 

blot der indgår genbrug. 

Cykelslanger: Lav bolde eller smykker eller nøgleringe. 

Korkpropper: Lav fx en bordskåner af overskårne korkpropper (brug 

limpistol) eller brug dem til bordkort. 

 

Afslutning  

Hvordan genbruger grønsmutterne ellers? Arver de tøj fra ældre sø-

skende eller? 

 

Materialeliste 

• Afhænger af valg af aktivitet.  
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Event – Legetøjsmarked  

 

Introduktion  

Grønsmutterne kan arrangere et legetøjsmarked, måske er der allerede 

et marked i jeres by, hvor grønsmutterne kan få en bod.  

Overskuddet kan fx gå til spejderhjælpen.  

 

Aktiviteter  

Evt. skal grønsmutterne reparere eller friske noget af deres legetøj op, 

inden det skal sælges. Uanset hvordan skal grønsmutterne have noget 

legetøj med, som de ikke længere bruger. 

Derefter skal der laves skilte og tales om priser, og øvrige praktiske for-

hold skal aftales. Måske skal nogle af forældrene involveres. 

 

Afslutning  

Snak om genbrug og hvad det betyder for miljøet.  

 

Materialeliste 

• Materialer til skilte m.v. 

• Brugt legetøj 

• Evt. materialer til at friske legetøjet op 

 


