
   

Aktiviteter for børn 
 
 
5-MINUTTERS OPRYDNINGSKONKURRENCE  
Denne aktivitet går ud på at samle affald ind på tid, og er specielt god at kombinere 
med andre arrangementer såsom børnefødselsdage eller større 
oprydningsarrangementer. Børnene får 5 minutter til at indsamle så meget affald som 
muligt fra naturen, og vinderen er den som har formået at samle flest stykker ind.  
 
Når børnene tæller hvor mange stykker affald de har indsamlet, er det en god ide at 
kombinere denne del af aktiviteten med at børnene også sorterer deres indsamlede 
affald i grupper af ting de kan genkende, f.eks. slikpapir, kapsler, flasker, osv.  
 
Forberedelse:  

• Vælg et passende område i naturen at afholde aktiviteten, hvor du synes der er 
brug for en oprydning.  

• Beslut dig for en dag og tidsrum, og lav evt. infoplakater til at hænge op i de 
lokale sport- og fritidsklubber, skoler, børnehaver, osv.  

• Find ud af hvordan du kan skille dig af med det indsamlede affald efter 
aktiviteten, kør f.eks. til den lokale genbrugsstation med det.  

 
Det skal du bruge:  

• Affaldsposer til alle deltagere, til at indsamle affald i.  
• Handsker til alle deltagere.  
• Stopur.  
• En lille præmie til vinderen (f.eks. en sej genbrugelig drikkedunk)  

 
Hvad har i fundet? Og hvordan kan man mindske sit plastikforbrug?  
Efter vinderen er kåret, gå da igennem de forskellige kategorier af affald som børnene 
har fundet, og snak sammen om hvad det er for nogle ting man kan genkende fra sin 
egen hverdag. Giv herefter børnene nogle gode råd til hvordan man sammen med sin 
familie kan mindske sit plastikforbrug derhjemme. Her 
[https://plasticchange.dk/gode-raad/] er nogle eksempler på gode råd du kan give 
videre. 
 
PLASTIK KUNST  
Lad børnene slippe deres kreativitet løs og skab kunst ud af plastik. Denne aktivitet er 
også ideel at kombinere med andre arrangementer, specielt hvis der er blevet afholdt 
et oprydningsevent.  
 
Forberedelse:  

• Hvis aktiviteten ikke foregår som en del af et andet arrangement, beslut dig da 
for en dag og tidsrum, og lav evt. infoplakater til at hænge op i de lokale sport- 
og fritidsklubber, skoler, børnehaver, osv.  

• Find et passende lokale/sted at afholde aktiviteten.  

https://plasticchange.dk/gode-raad/


   

• Find plastik affald: du kan bruge affald fra oprydningsarrangementer hvis du 
selv har haft arrangeret et, eller hvis du kender til et der har fundet sted i dit 
område. Eller gem plastik affald fra din husstand i nogle uger, og bed evt. også 
de børn der skal deltage, om at medbringe en pose plastikaffald fra deres hjem. 
Husk det er sjovest at have mange forskellige typer plastik produkter at lege 
med, og sørg for at du har en stor nok mængde til rådighed (ca. 2 sække, men 
juster alt efter hvor mange, der deltager).  
 

Det skal du bruge:  
• Plastik affald  
• Sakse  
• Lim og/eller limpistoler  
• Tape  
• Evt. træplader til at bruge som lærred  
• Tuscher  

 
Snak om plastikforurening  
Denne aktivitet giver rig mulighed for også at snakke med børnene om plastik, hvor- 
dan det ender i miljøet og dets konsekvenser når det lander i naturen, mens de 
arbejder på deres kunstværker. Prøv også at hjælp dem med at identificere 
plastikprodukter fra deres egen hverdag, og giv dem gode råd til hvordan de kan 
sparre på deres plastikforbrug.  
 
SKATTEJAGT  
Denne aktivitet kan laves på lidt forskellige måder, så derfor handler det mest om at 
lave skattejagten med et ”plastik tema”. De forskellige poster i skattejagten kan f.eks. 
bestå af generelle spørgsmål om plastikforurening og hvordan man mindsker sit 
plastikforbrug, plastikrelaterede billeder (f.eks. af forskellige plastik produkter), eller 
fundet plastikaffald som skal identificeres.  
 
Du kan bruge vores videnscenter [https://plasticchange.dk/videnscenter/], til at 
hente inspiration til spørgsmål og emner, der kan være en del af skattejagten.  
 

https://plasticchange.dk/videnscenter/

