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Dig, mig og alle de andre på Jorden

148.712

Tegn dig selv og din familie på verdenskortet.

Vi er ret mange, og vi bliver flere og flere. 
Find den hemmelige tæller og skriv tallet. 

I dag er vi blevet ______________________________ flere på Jorden.

Se spejlvæggen 

1



Vi påvirker allesammen Jorden og klimaet, når vi bor og lever her. 
Sæt kryds, så det passer til dig og din familie. 

I min familie...

Find de runde billeder på bagsiden af isvæggen  

smider vi ting ud, der stadig virker

smider vi mad ud

sorterer vi vores affald 

spiser vi kød hver dag

cykler jeg i skole

JA NEJ

2
Vi påvirker Jorden



Føl på isvæg og find isbjergene 

Føl på isvæggen.
Hvad sker der, når isen smelter? Tegn eller skriv. 

Hvor skal isbjørnen bo, når isen smelter?

___________________________________________________

___________________________________________________

Huskede du at klappe isbjørnen?

Klimaet bliver varmere3



Prøv det store verdenskort

Find billederne på verdenskortet og tryk på dem.

                                       Hvad sker der? Sæt X                         

                                       Hveden bliver våd                  
          
          Hveden bliver høstet    
           
          Hveden hvisner, når der er tørke                                                   

                                           

          Der kommer mange dyr og planter   
          
          Dyr og planter forsvinder
         
                                       Fuglen spiser blomsten    
                                       

          Der kommer en dykker
          
          Havet stiger og laver oversvømmelse

                    Huset bliver større    

          Folk flygter fra tørke og sult
          
                    Dyrene løber væk

          Det regner meget  

Det er et problem, for folk 
vil helst blive boende i 
deres eget land. 

Det er et problem, fordi 
vi vil gerne bo trygt og 
godt. 

Det er et problem, fordi 
planter og dyr sørger for,
at naturen fungerer godt. 

Det er et problem, fordi 
hvede bruges til brød, 
pasta og anden mad

2 Hvad sker der i verden?4



Havtemperatur 
stiger med

20 C

...Hvad sker 
der i 

fremtiden...?

(Digt selv videre)

Undersøg koralrevet

Arbejd sammen med din makker. 
Hvem fanger først 10 ens fisk på gulvet? Eller 20 fisk?

Tegn et koralrev.

Når havet bliver for varmt, bliver korallerne hvide. Fisk og havdyr forsvinder, fordi der er for lidt mad.

Sammen med din makker skal du fortælle historien om fiskeren og hans familie, der lever af fisk 
fanget ved koralrevet.

Koralrev i fare5
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Undersøg området med varme og tørke

1) Se dig selv på skærmen. Læg mærke til farverne. 
2) Stil dig ved skovbranden og mærk temperaturen.
3) Se dig selv på skærmen igen. Hvordan er farverne nu?

Hvordan har du det, når det er meget varmt i lang tid?

_________________________________________________________

Når det ikke har regnet længe, bliver naturen tør. En brand kan let opstå.

Se filmen.

Tegn en skov. 
                  

                       Før skovbranden                                                   Efter skovbranden

Hvad tror du? Vender dyr og planter tilbage til skoven efter branden? Sæt  

         Ja, planter vokser op igen, og dyrene vender tilbage.

         Nej, desværre. Nogle steder lægges jorden om til marker. Dyr og planter må finde andre    
         steder at bo. 

X 

2 Varme og tørke6



Afprøv vendepladerne 

Hvad kan du selv gøre sammen med din familie for at hjælpe klimaet og leve mere bæredygtigt?
Sæt ring om de ideer, som passer til din familie. Skriv den bedste ide på et kort til dine forældre. 

Købe færre ting Spise mindre kød Kæmpe for en 
bedre fremtid

Så vilde blomster 
i haven

Lave køkkenhave Bruge regnvand 
til planter

Tage på ferie 
med tog i 

stedet for flyv
Tage cykel i 
stedet for bil

Spare på 
strømmen

Bruge mindre 
plast

Bruge mindre 
tid på tablet og 

computer
Lave julepynt af 
ting fra naturen

Hvad kan jeg gøre?7


