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3-10 år.

plastik

papir

glas

GOD RÅD TIL FORÆLDRE
Mange børn bekymrer sig om klimaet og naturen. Her 4 gode råd til hvordan du som forælder
kan snakke med dit barn om klimaforandringerne.
1. Vær et godt eksempel

Vis dit barn, hvordan det passer på naturen fra det er 3-4
år gammel. Børns erfaringer fra de er små og op til 7 års
alderen sidder fast, når de bliver ældre, og indtil da er de
afhængige af, hvad de ser. De ser og efterligner, hvad vi
som forældre gør. Når vi slukker for vandet og lyset og
sorterer affaldet.

2. Skån barnet og vær opmærksom

Skån dit barn, så længe det ikke selv spørger eller snakker om klimaet, og lad ikke førskolebørn se nyheder. Når
dit barn starter i skolen udvides dets verden. Vær derfor
opmærksom på, hvad dit barn ser på de sociale medier,
på nettet eller i tv. Snak om det, de har set og se og
undersøg det sammen.

3. Undgå skræmmekampagner og giv håb

Jo mindre børnene er, jo sværere er det for dem at forstå,
og jo mere bange kan de blive. Tag dit barns bekymring
alvorlig. Sig at udviklingen går i den retning men flyt fokus
væk, og forklar i stedet at mange mennesker i verden
allerede gør noget. Gør også selv noget sammen med dit
barn, så dit barn føler, at det hjælper til.

4. Forklar simpelt og i børnehøjde

Forklar klimaudfordringerne helt ned i børnehøjde og i et
meget enkelt og forståeligt sprog. Jo mere du kan passe
på, at du ikke giver dit barn oplysninger, som det ikke kan
gøre noget ved selv, jo bedre er det. Overvej hvad dit barn
egentligt gerne vil vide, og hvad det har behov for at vide.
Kilder:
3 gode råd: Sådan fortæller du dit barn om klimaet, DR nyheder, 2018

På denne kontrakt kan du skrive under på,
hvad du SELV vil gøre for at passe på naturen.

7 råd: Sådan taler du med børn om klimaforandringerne, Unicef, 2019
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TIL BØRNEHAVEBARNET
Grævlingen Morten elsker orden

Flaskens rejse
(Pas på min jord til jeg bliver stor)

af Emily Gravett
Morten elsker orden, men da han fjerner træerne fra skoven og asfalterer skovbunden for
at undgå blade, pløre og snavs, forsvinder alle
dyr og insekter fra skoven, og Mortens mave
begynder at rumle.
MILJØBEVIDSTHED - OPRYDNING

af Camilla Dovbenko
Følg flaskens rejse i luften, i havet, i hvalens
mave og til hvalen og mennesket sammen
sørger for, at den ender i en skraldespand.
Enkel billedbog til de allermindste om at passe
på naturen.

FRA 3-6 ÅR

FRA 1-3 ÅR

Miljøvenner

Vitello redder verden

af Geneviéve Rousseau og Estelle Meens
I skolen har Tom lært en masse om, hvordan
man passer på miljøet. Hjemme går han i gang
med at genbruge bleer og lave kompost i sin
lillesøsters kravlegård, men ikke alle i familien
synes lige godt om hans ideer.
MILJØBEVIDSTHED - I HJEMMET
FRA 4-6 ÅR

Plastiksuppe

af Judith Koppens og Andy Engel
Frø, Ræv og vennerne skal bade ved stranden,
men de finder masser af plastik i vandet. Fra
nu af vil de bruge mindre plastik, men de vil
også genbruge den plastik, som de har fundet.
Måske kan de lave drager?
FORURENING - GENBRUG - PLASTIK
FRA 4-6 ÅR

Min grønne dag
- 10 grønne ting jeg kan gøre

af Melanie Walsh
Enkel billedbog med forslag til 10 gode ting,
som I kan gøre for miljøet som f.eks. at hænge
vasketøjet ud på tørresnoren, lave gaver til familien og tage en sweater på, hvis det er koldt.

af Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen
Der er alt for meget sult, forurening og elendighed i verden, siger Vitellos mor. Det går ikke,
for Vitello skal jo være millionær og have en
sportsvogn, når han bliver stor, og det kan han
ikke, hvis verden går under.
HJÆLPSOMHED - GODE GERNINGER
FRA 5-9 ÅR

MILJØBEVIDSTHED - GENBRUG
FRA 3-5 ÅR

Den uventede gæst

af J. Courtney-Tickle
Den lille fisker fanger spandevis af fisk, og hver
aften laver han en stor portion mad i håb om,
at han måske får gæster. Men maden ender
altid i skraldespanden indtil en dag, hvor han får
besøg af en stor hval.
BÆREDYGTIGHED; MADSPILD - FORBRUG
FRA 4-7 ÅR

Svend Genanvend

Jeg er skraldemand

FORURENING - GENBRUG - MILJØBEVIDSTHED

SKRALD - AFFALD - GENBRUG

FRA 4-6 ÅR

FRA 3-6 ÅR

af Ellie Berthel og Alexandra Colombo
Superhelten Svend Genanvend flyver til den
beskidte by for at fortælle byens beboere om
miljø og genbrug. Han har en mission. Han vil
lære folk, at genbrug er godt, og hvis de passer
på miljøet, bliver verden renere.

af Liesbet Slegers
En skraldemand har mange opgaver, og i
denne bog kan I komme med ham på arbejde.
Hør om hans tøj og de ting, han bruger i sit arbejde og få også tips til, hvordan I selv sorterer
jeres skrald og undgår for meget skrald.

TIL SKOLEBARNET
Skrald - lort eller lagkage?

af Gerda Raidt (69.86)
Affald er ting, som vi kasserer. Ting, der er gået
i stykker og alt det, som vi bruger og smider
væk hver dag. Bogen fortæller om affaldets
historie, og om hvordan vi kan forvandle affaldet
til en nyttig ressource.

Greta Thunberg

af Emilie Tholstrup (99.4)
Greta Thunberg er på alles læber, og i denne
letlæsningsbog kan I læse mere om den unge
svenske klimaaktivist. Få historien om hendes
kamp for miljøet og om hvordan hun som 15årig startede ‘Skolestrejke for klimaet’.

AFFALD - GENBRUG

KLIMAAKTIVIST - BIOGRAFI

FRA 7-12 ÅR

FRA 8-12 ÅR

Ørkenfeber

af Søren Jessen og Rune Ryberg
Verden er blevet til ørken. Der er mangel på
vand, og det sælges dyrt på det sorte marked.
Drengen Po, der har mistet sin eneste ven til
ørkenfeberen, arbejder som pakkebud, og en
dag får han en ulovlig last med.

Læs også
“Historien om Greta”
af Valentina Camerini.
Fra 12 år

God stil med Nico og Andres (68.8)

FRA 10-14 ÅR

Plant spirer, fang
sollyset og undgå
skygge. Få jeres
træer til at vokse, så
jeres træsorter bliver
de mest udbredte i
skoven. Spillet gælder om at føre træerne
gennem dets livscyklus fra kimplante til fuldt
udvokset træ.

Global Cooling

FRA 9-12 ÅR

GENBRUG - TØJ - BÆREDYGTIGHED

Photosynthesis

FRA 8 ÅR. - FOR 2-4 SPILLERE.

TØRKE - KLIMA - FREMTID

Stylisterne Nico og Andres, der er kendt fra
DR Ultra, kommer med gode råd til hvordan I
kan restyle og genbruge jeres tøj og blive mere
bæredygtige, når I skal ud at købe nyt tøj.

3 x BRÆTSPIL

Madspild

af Simon Randel Søndergaard (63.014)
I Danmark smider vi 700.000 tons mad ud hvert
år, men heldigvis er der meget I selv kan gøre
for at undgå madspild. Bogen har masser af
fakta om mad, madspild og gode råd til hvordan
I kan undgå at smide mad ud.
MADSPILD - FØDEVARER
FRA 8-12 ÅR

Lad os redde verden - 50 sjove og
nemme ting, du kan gøre for miljøet

af Isabel Thomas (50.1)
Bliv miljøforkæmper! I denne bog får I 50 sjove
og lette forslag til, hvad I kan gøre for miljøet.
Del jeres tøj med vennerne, gå en tur og tag en
pose med og spis masser af grim mad.
MILJØBEVIDSTHED - GODE RÅD
FRA 8-14 ÅR

Sjovt og lærerigt
familiespil om at udnytte
energikilder, så vi i fremtiden
kan køre i bil, bruge elektricitet og holde
varmen. Skift firehjulstrækkeren ud med en
elbil, invester i sol- og vindenergi, og skaf
flest vindmøller.
FRA 10 ÅR. - FOR 2-6 SPILLERE.

Roskis

I dette spil skal I smide flere
og flere ting i skraldespanden. Hvis noget falder ud
igen, får I minuspoint, og
én af jer ender med at være
den, der skal gå ud med
skraldet.
FRA 5 ÅR. - FOR 2-5 SPILLERE.

Den rustne verden - flugten fra Danmark
(Den rustne verden; 1)
af Adam O.
På vej til deres morfar i Sverige styrter 4
søskende ned på en gigantisk losseplads
fyldt med skrot, affald og robotter. Det bliver
et vildt eventyr i en rusten verden i fremtidens
Danmark .
DYSTOPI - SKROT - ROBOTTER
FRA 10-13 ÅR

Plast i havet

af Per Straarup Søndergaard (66.9)
Plastik i havene giver mennesker, dyr og hele
planeten mange problemer. I verden findes
der plast-øer så store som Danmark og andre
lande, og små plastmolekyler findes i både
dyrenes og vores kroppe.

HUSKER DU?
Kaskelotternes sang

Bettina vil hellere bygge sjove opfindelser end
at lave kedelige lektier. På genbrugspladsen
bygger hun sammen med sin far en baderaket,
der kan rejse langt ud i rummet.

af Bent Haller
Bent Hallers børnebogsklassiker fra
1981 om hvalungen
Tangøje, der bliver
væk fra sin flok i havet. Historien handler
om at overleve men
også om forurening
af havet, hvilket truer
hvalernes overlevelse.

GENBRUG - SKROT

FRA 10-14 ÅR

PLAST - FORURENING
FRA 8-12 ÅR

Bettinas badekar

FRA 5-8 ÅR

Under polarisen

Hvem roder her?

af Marianne Randel Søndergaard
og Gunhild Rød
Parkmanden Kaj holder altid parken ren, men
hver eneste morgen er den helt gal! Det flyder
med skrald og affald. Kaj sætter skilte op
overalt i parken, men hvem er det egentlig, der
smider med skraldet?

af Line Renslebråten (50.291)
Under polarisen myldrer det med snegle, fisk,
isbjørne og hvaler, men klimaforandringer gør,
at isen smelter. En smuk illustreret fagbog om
Arktis og om klimaforandringernes betydning.
KLMAFORANDRINGER - ARKTIS
FRA 7-11 ÅR

AFFALD - SKRALD
FRA 5-8 ÅR

Hit med dåserne! - og de tomme flasker
af Hanna Semerson
og Jørgen Evvind Hansen
På stranden smider Leo sin sodavandsdåse
fra sig, men en dreng råber “Neejjjj, hvad laver
du?”. Leo bliver hurtigt klogere, og sammen
med drengen samler han dåser og flasker og
afleverer dem i flaskeautomaten.

Lucas’ black friday

RETURPANT - DÅSER - FLASKER

FORBRUG - PENGE

FRA 5-8 ÅR

FRA 10-13 ÅR

af Ellen Holmboe
For ikke at blive smidt af sit Counter-Strike-hold,
må Lucas have noget bedre gear. Men han
har ikke råd, så da Black Friday rammer byen,
er han klar. Hans drømmeskærm er på tilbud!
Bogen er baseret på virkelige begivenheder.

GØR DET SELV SAMMEN
Nej tak til madspild

Af Kate Turner (64.1)
Få ideer til og opskrifter på, hvordan I kan
genbruge jeres madrester i forskellige retter.
Lær hvordan I planlægger jeres måltider, tømmer brødkassen og gen-gror grøntsager fra
grøntsagsskuffen.

23 sjove og kreative projekter
for miljøhelte!

MADSPILD - OPSKRIFTER

af Isabel Thomas (76.99)
Hvis du har lyst til at gøre noget særligt for
miljøet, så kast dig over et af de 23 projekter
i denne bog. Sy dine t-shirts og jeans om til
muleposer, lav en stol af pap eller lav en regnvandsopsamler.

FOR HELE FAMILIEN

DIY - GENBRUG

Lav mad uden spild

af Giovanna Torrico og Amelia Wasiliev
(64.1)
Med enkle råd og nye rutiner, når I handler
ind og laver mad, kan I udnytte jeres råvarer
og undgå at smide alt for mange madrester i
skraldespanden. Lav fx grøntsagsrester om til
chips og lav coleslaw af broccolistokke.
MADSPILD - OPSKRIFTER
FOR HELE FAMILIEN

FRA 8-13 ÅR

3 x APPS
Fleap

Gå på loppemarkeder og i genbrugsbutikker. Det er hyggeligt at gøre sammen og I
gør miljøet en tjeneste ved at købe brugt.
Med Fleap kan I få et hurtigt overblik over
hvilke loppemarkeder og genbrugsbutikker,
der er i nærheden.
GENBRUG ; KØB OG SALG
FOR HELE FAMILIEN

Vild mad

App, der giver et overblik over hvilke råvarer, I kan plukke i naturen hvor og hvornår,
hvilken smag de enkelte råvarer har, og
hvordan de kan bruges i køkkenet.
MAD ; RÅVARER ; BÆREDYGTIGHED
FOR HELE FAMILIEN

Recycling

af Britta Aagaard Thorlann (76.9)
Gem det I normalt ville smide ud, fx brugte glas,
slidte jeans og tomme dåser og forvandl det til
genbrugsdesign. Bogen indeholder et væld af
inspirerende og konkrete ideer.

Trash Monsters

Hjælp affaldsmonstrene med at sortere alt
affaldet, så det kommer de rigtige steder
hen. Appen er på engelsk, tysk og fransk.
AFFALDSSORTERING ; GENBRUG
FRA 5-8 ÅR

Min naturbog - 50 ting du skal prøve i
naturen før du fylder 12

af Ole Laursen (79.69)
I denne moderne grønspættebog kan I finde en
masse sjove, enkle og til tider lidt vilde ideer til,
hvad I kan lave i naturen. Dyrk f.eks. et træ, se
en solopgang, slå smut på stranden eller lav et
insekthotel i haven.
OPLEVELSER - NATUREN
FRA 5-12 ÅR

100 things to recycle and make

af Fiona Hayes (76.9)
Brug æggebakker, paprør og paptallerkner til
at lave robotter, dyr, køretøjer og meget andet
sammen i familien. Bogen er på engelsk men
let at bruge, da vejledningerne er i billeder med
trin for trin guides.
KREATIVE IDEER - GENBRUG , DIY
FRA 3-10 ÅR

Skrotrobotter og andet sjov med skrald

af Annika Øyrabø (79.3)
Med skrald og skrot kan I lave seje robotter
og søde dyr, uhyggelige væsner til Halloween,
gode udklædninger til fastelavn og sejt julepynt.
Med lette trin for trin guides, der viser hvordan
I gør.

GENBRUG - DIY

KREATIVE IDEER - GENBRUG - DIY - HØJTIDER

FRA 10-15 ÅR

FRA 6-12 ÅR

