Utbildningspaket

ÅTERVINNING
- Grow Recycling -

Engagerande
spel-baserat lärande
om NO, teknik,
matematik och
hållbar utveckling.

Grow Play Education
Grow Play Education erbjuder skolpaket för elever i åk F-3 inom NO, teknik och matematik - allt med ett hållbarhetsperspektiv. Skolpaketen innehåller lektionsplaneringar, elevuppgifter och digitala spel inom områden
som återvinning, återanvändning, ekologisk odling, förnyelsebara resurser och biologisk mångfald. Grow Play
skolpaket är gratis att använda och finns på groplay.com.

Skolpaket om återvinning
Eftersom jordens resurser är ändliga behöver vi se till
att de används klokt. Då är det bra att känna till de
kretslopp som de material vi använder varje dag ingår
i och fundera kring hur vi kan minska de avfallsmängder vi producerar. Att återvinna är ett sätt att ta tillvara
på jordens resurser.

Träffa mig, Banja och
mina kompisar i
Gro Recycling och lek och
lär om återvinning.

Här hittar du ett omfattande material som innehåller ett roligt och kreativt spel, lärarhandledningar till
aktiviteter i klassrummet med tydliga kopplingar till
läroplanen, faktablad till dig som lärare, elevblad för
eget arbete och en tipspromenad.
Ni kan arbeta med detta som ett längre temaarbete
eller bara välja ut de delar som passar. Materialet riktar
sig till elever i förskoleklass upp till årskurs tre.

Spelet Grow Recycling
Grow recycling är ett spel där eleverna på ett lekfullt och intuitivt sätt lär sig hur hela återvinningskedjan
hänger ihop och hur sortering av avfall går till. Möt alla roliga och knasiga återvinningsbehållare och
mata dem med sopor. Vem gillar vad? Behållarnas reaktioner hjälper eleverna att räkna ut varje karaktärs
favoriter.
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Eleverna får sedan hänga med och göra nya saker från soporna de har sorterat genom att följa med in till
återvinningsfabriken. Här kan de spela på återvinningsmaskiner, dra i spakar, klicka på knappar, snurra
hjul och spela med i musiken. När de spelat klart har de skapat en ny produkt från materialet de återvann.
Som går raka vägen till kaninen Banjas picknick tillsammans med hennes vänner. Vad de än konsumeraren flaska saft, en burk sylt eller en burk med ananasringar - det kommer att tas om hand om och hamna i
kretsloppet igen.

Kopplingar till läroplanen, kapitel 1 och 2

“Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan
påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att
skapa hållbar utveckling.”
“Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:
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•

Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

•

Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället”

•

Svenska, åk 1-3, Tala, lyssna och samtala: Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
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Lektion - Prata återvinning

Prata återvinning
Återvinning ser vi överallt runt omkring oss idag. Men vad vet eleverna om återvinning om ni
gräver lite djupare i frågan? Spela Gro Recycling och gör en tankekarta för att upptäcka vad
eleverna redan vet och vad de skulle vilja veta mer om.

Spela Gro Recycling
Börja med att låta eleverna spela spelet Gro Recycling som en inspirerande start och gemensam grund för diskussioner i klassrummet. När alla har spelat fortsätter ni med diskussioner i
helklass eller i mindre grupper.

Exempel på diskussionsfrågor
• Vad tror ni spelet Gro recycling handlar om?
• Spelet slutar inte utan går runt, runt som i ett kretslopp. Varför tror ni det fungerar så?
• Varför tror ni att vi återvinner saker?
• Var kommer avfallet ifrån i spelet? Finns det fler sammanhang vi producerar avfall i vår
vardag?
• I spelet ser behållarna olika ut och olika typer av avfall läggs i olika behållare. Hur ser det ut
i verkligheten?
• Har ni sett återvinningsbehållare någonstans?
• Tror ni att allt kan återvinnas?
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Lektion - Prata återvinning

Bygg en tankekarta
Skapa samtidigt eller efter diskussionerna en tankekarta. Det kan ni
göra i ett program med det syftet, på tavlan eller på ett stort papper.
Låt tankekartan sitta uppe under ert fortsatta arbete så kan eleverna
fylla på med ny kunskap som de tar till sig under resans gång.

Syfte:
Att synliggöra elevernas
förförståelse för återvinning och skapa en
gemensam grund för
arbetet med återvinning.
Årskurs: F - 3
Material:
Tillgång till surfplattor
eller datorer samt spelet
Grow Recycling. Ett program, tavla eller papper
och penna för att göra en
tankekarta.

Kopplingar till centralt innehåll i läroplanen:
Hem- och konsumentkunskap, åk 1-6, Miljö och livsstil:
”Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.”
Naturorienterande ämnen, åk 1-3, Material och ämnen i vår omgivning
“Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna
utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.”
Teknik, åk 1-3, Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
”Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur
de är utformade och kan förbättras.”
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Lektion - Fatta förpackningen

Fatta förpackningen
Visste ni att det bara är förpackningar och tidningar som kan återvinnas i de behållare vi ser
på stan eller hemma? Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta eller
presentera en vara tills det att den används. Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är en
förpackning. Här lär ni er mer om det!

Collage av förpackningar
Be eleverna att ta med tomma förpackningar hemifrån eller fråga i skolbespisningen. Leta
efter återvinningssymboler på förpackningarna och sortera dem efter hur de återvinns. Finns
det saker som inte räknas som förpackningar? Vad händer med dem om de inte kan läggas i
återvinningen?
Ni kan också klippa bilder på förpackningar från annonser i direktreklam, tex från matvarubutiker. Gruppera de
olika förpackningarna enligt materialet de är gjorda av och gör gemensamma collage.
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Lektion - Fatta förpackningen

Förpackningar förr
Hur vi förpackar våra varor har verkligen förändrats genom tiderna.
Innan plast började användas i mitten av 1900-talet så hade vi helt
andra lösningar. Låt eleverna, i grupp eller individuellt att välja var
sin vara som funnits länge, till exempel mjölk, bröd eller mjöl och försök att ta reda på hur varan var förpackad för 100 år sedan. Hur såg
det ut i mataffären och hur tag människor med sig vara hem?
Eleverna kan intervjua en äldre person i sin närhet eller så kan ni titta
på en film, som utspelar sig i en mataffär för länge sedan. Ett exempel är barnen i Bullerbyn, där finns flera scener som utspelar sig i en
mataffär.
Kanske finns det till och möjlighet att ta med någon gammal förpackning som en mjölkflaska som alla kan få titta på?

Syfte:
Att få en djupare förståelse för hur vårt återvinningssystem fungerar
och vad en förpackning
är.
Årskurs: F - 3
Material:
Förpackningar av olika
slag (ev också sådant som
inte räknas som förpackningar) Reklamblad från
t.ex livsmedelsbutiker
med bilder på förpackningar

Kopplingar till centralt innehåll i läroplanen:
Naturorienterande ämnen, åk 1-3, Material och ämnen i vår omgivning
Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
Svenska, åk 1-3, Tala, lyssna och samtala:
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder
och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Samhällsorienterande ämnen, åk 1-3, Att leva tillsammans
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
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Lektion - Återvunna vykort

Återvunna vykort
Undersök materialet papper lite närmare och testa att återvinna det själva. Papper är ett
material eleverna har i sin vardag och som finns i många olika former. Titta runt omkring er i
klassrummet! Kanske hittar ni alla dessa papperssorter- skriv- och ritpapper, tidningspapper,
böcker, kartong, silkespapper, presentpapper, toapapper och tapeter.

Gör egna vykort
Ta en gammal plastburk t.ex. en glasslåda med den storleken som ni vill att vykorten ska ha.
Skär av botten på plastburken så att det som blir kvar bildar en ram. Skär ut en ruta i locket, som har formen av ett vykort. Spänn fast ett grovmaskigt tygstycke, t.ex. gasväv, mellan
locket och ramen genom att sätta på locket på burken (se bild).
Riv tidningar i små bitar och lägg dem i en balja med vatten. Låt bitarna ligga i vattnet i
minst en timme och rör om. Finfördela pappret med fingrarna så att bitarna löses upp och
det blir en trögflytande massa. För att göra pappret extra fint kan ni dekorera det genom att
lägga i blomblad, glitter eller något annat vackert.
För ner ramen med locket nedåt så att ni fångar upp en lagom mängd pappersmassa jämt
fördelat över tyget. Lyft upp ramen och låt den rinna av. Ni kan också torka försiktigt under
tyget med en svamp för att få bort mer vatten. Ta försiktigt bort locket och häng upp tyget
alt lägg det på en handduk så att pappersmassan torkar.
Lossa försiktigt när papperet från tyget när det är torrt.
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Lektion - Återvunna vykort

Slitstarka pappaersfibrer
Pappersfibrer i tidningar kan återvinnas upp till sju gånger innan de slits ut. Det är ett slitstarkt material som verkligen bör hamna på rätt ställe - i återvinningen!
Ni kan börja med att själva testa vad pappersfibrerna går
för. Utsätt dem för tester av olika slag och se vad som
händer med fibrerna. Lägg bitar av en tidning i ett glas
vatten, kallt eller varmt. Kanske kan ni tillsätta något och
se om fibrerna påverkas? Gräv ner bitar av tidningar i jorden. Koka bitar av en tidning i en gryta med vatten eller
placera tidningen i torkskåpet. Låt eleverna komma med
förslag på tester!

Syfte:
Att titta på ett materials
egenskaper lite närmare och undersöka hur
själva återvinningsprocessen går till.
Årskurs: F - 3
Material:
Tidningar, en plastburk/
låda, gasväv eller annat
finmaskigt tyg. En större
balja eller plastback.

Kopplingar till centralt innehåll i läroplanen:
Hem- och konsumentkunskap, åk 1-6, Miljö och livsstil:
”Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.”
Naturorienterande ämnen, åk 1-3, Material och ämnen i vår omgivning
“Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna
utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.”
Teknik, åk 1-3, Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
”Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur
de är utformade och kan förbättras.”
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Elevuppgift - Din egen återvinning

Din egen återvinning
Hur skulle återvinningen se ut om du får bestämma? Måla bilder av återvinningsbehållare som
gör återvinningen roligare!
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Elevuppgift - Hitta plasten

Hitta plasten
Ringa in alla förpacknigar som du tror är gjorda av plast.
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Elevuppgift - Sortera skräpet

Sortera skräpet
Dra ett streck från varje skräp till rätt återvinningsbehållare.

PLAST
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METALL
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MATAVFALL

Elevuppgift - Skiv en sopsaga

Skriv en sopsaga
Skriv en saga om en förpacknings resa genom återvinningssystemet. Kanske en läskburk som pantas eller en
tidning som återvinns. Minst tre av orden i rutan ska finnas med i din saga! Fortsätt på baksidan av pappret

om sagan bli lång.

lastbil

pant

hundbajs
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behållare

pet-flaska

fiskmås

lyftkran

skräp

mataffär

återvinning

clown

glasburk

fabrik

tidning

smälta
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kungen konservburk
krossa

hoppa

avfall

plastflingor

Elevuppgift - Skriv nya etiketter

Skriv nya etiketter
Konservburkar är det bästa Gofh vet! Men vad tror du det har varit i de här burkarna tidigare? Krossade tomater?
Annanasringar? Skriv och rita på etiketterna!

15/19

copyright © 2018 Gro Play

Elevuppgift - Räkna mattetalen

Räkna ut mattetalen och finn orden
Varje siffra motsvarar en bokstav. Använd alfabetet som hjälp och skriv rätt bokstav på linjen
ovanför mattetalet.
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A=1

K = 11

U = 21

B=2

L = 12

V = 22

C=3

M = 13

X = 23

D=4

N = 14

Y = 24

E=5

O = 15

Z = 25

F=6

P = 16

Å = 26

G=7

Q = 17

Ä = 27

H=8

R = 18

Ö = 28

I=9

S = 19

J = 10

T = 20

1+1

0+1

10+4

12-2

3-2

9+2

6-5

9+5

5+4

7+7

12+8

20+4

10-7

15-4

8-3

9+9

24+2

15+5

8-3

15+3

25-3

6+3

20-6

9+5

15-6

17-3

11-4

25+2

20-2

10+9

9+4

3-2

23-5

24-4
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Tipspromenad - Återvinning

1. Ska korken vara kvar på pet-flaskan när du
pantar den?

1. Ja
X. Nej
2. Om korken är vit
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Tipspromenad - Återvinning

2. Vad brukar det kallas när material återvinns
och görs till nya saker?

1. Springlopp
X. Kretslopp
2. Kretskort
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Tipspromenad - Återvinning

3. En trasig leksak med inbyggda batterier ska
du slänga i...

1. kärl för elavfall
X. papperskorgen
2. batteriholken
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Tipspromenad - Återvinning

4. Om någon grävde i jorden om 1000 år, vilket
material skulle vi faktiskt kunna hitta som är
kvar från vår tid?

1. Aluminium
X. Glas
2. Tidningspapper
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Tipspromenad - Återvinning

5. Vilket material kan återvinnas hur många gång
er som helst?

1. Presentpapper
X. Plast
2. Stål och Aluminium
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Tipspromenad - Återvinning

6. Hur många år tar det för en läskburk att brytas
ner i naturen?

1. 300 år
X. 100 år
2. 5 år
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Tipspromenad - Återvinning

7. Vad kan PET-flaskor INTE bli när de återvinns?

1. godis
X. nya PET-flaskor
2. Fleecejackor
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Tipspromenad - Återvinning

8. Hur många gånger kan pappersfibrer i
tidningar återvinnas innan de är utslitna?

1. upp till sju gånger
X. 3 gånger
2. oändligt många gånger
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Tipspromenad - Återvinning

9. Energin som du spar genom att panta 1 metallburk skulle räcka till hur många timmars
TV-spel?

1. 1 timme
X. 24 timmar
2. 8 timmar
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Tipspromenad - Återvinning

10. Vilket är första steget i avfallstrappan för att
minska mängden avfall?

1. Minimering
X. Energiutvinning
2. Återvinning
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Tipspromenad - Återvinning

11. Vad kan matavfall bli när det återvinns?

1. Papper till serietidningar
X. Biogas som bussar kan använda
2. Kanelbullar
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Tipspromenad - Återvinning

12. I spelet Gro Recycling finns en återvinningscontainer som gillar metall. Vad heter den?

1. Kaninen Banja
X. Katta Kompost
2. Gofh
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Tipspromenad - Återvinning

Facit

Fråga 1			
Fråga 2			
Fråga 3			
Fråga 4			
Fråga 5			
Fråga 6			
Fråga 7			
Fråga 8			
Fråga 9			
Fråga 10		
Fråga 11		
Fråga 12		
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1.
X.
1.
X.
2.
1.
1.
1.
2.
1.
X.
2.

Ja
Kretslopp
Kärl för elavfall
Glas
Stål och Aluminium
300 år
godis
upp till sju gånger
8 timmar
köpa färre saker
Biogas
Gofh
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