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Hvad er hovedårsagen til klimaforandringerne?

______________________________________________________

______________________________________________________

Vi bliver flere og flere mennesker på Jorden. Alle vores valg og 
indkøb i hverdagen påvirker klimaet, så det forandrer sig. 

Hvad er det vigtigste, du ikke kan undvære i din hverdag? (Nævn 5 ting)

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

4. __________________________

5. __________________________

Se området med is  

“Verden varmer op”
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Mærk på isvæg 

Forestil dig du bor i Grønland. Hvad vil det betyde for dig, hvis 
temperaturen stiger ?

______________________________________________________

______________________________________________________

Find det fritstående isbjerg. Se filmen om Ilulissat Isbræ i Grønland.
Tegn eller skriv, hvad der er sket med isbræen?

Se på isbjerget 
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Prøv det store verdenskort  

Skriv hvordan mennesker og dyr i disse områder bliver påvirket af 
klimaforandringerne.

1. Grønland: Isen smelter, havet stiger, isbjørnen har svært ved at 
                     finde føde.  

2. Afrika: ________________________________________________

3. Sydamerika: ___________________________________________

4. Nordamerika: __________________________________________

5. Australien og Tuvalu:_____________________________________

6. Asien: ________________________________________________
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Undersøg koralrevet og afprøv VR-brillerne

Arbejd sammen med din makker. Hvem fanger først 10 ens fisk? 

Tegn/beskriv et koralrev.

Når klimaet ændrer sig, ødelægges koralrevene. Hvorfor? (sæt flere krydser) 
     Plastik i havet ødelægger korallerne, og de dør.
     Havet bliver surere, når CO2 optages i vandet. Det betyder, at 
     korallerne får svært ved at leve.

     Giftige og farlige fisk ødelægger og dræber korallerne.  

     Havet bliver varmere, og korallerne mister de farverige alger og bliver      
     hvide. 
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Svar på spørgsmålene og løs kryds og tværs’en. 
Der dannes et ”hemmeligt ord” lodret i den sorte boks. 
Skriv det hemmelige ord nederst. 

Undersøg området med tørke, hedebølge og naturbrande

1.  I fremtiden får vi mere regn om………
2.  I 2003 døde 70.000 mennesker i Europa pga.…..
3.  Når det brænder i skov, hede og krat, kaldes det……
4.  Tørv indeholder store mængder af ………
5.  Når høsten slår fejl, kan der opstå mangel på……..

Hemmeligt ord: 

V1.

2.H
N3.

K4.

F5.
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Afprøv vendepladerne  

Kom med 3 ændringer du og din familie kan lave hjemme hos jer, så I 
kan være med til at bremse klimaforandringerne?

Hvad gør vi nu:                                  Hvad kan vi gøre i stedet:

__________________________       _________________________

__________________________       _________________________

__________________________       _________________________   

Hvis du blev statsminister og bestemte i et land, hvad ville så være 
vigtigst for dig? (sæt 1 eller flere krydser)

 At vores natur bliver fredet, og der bliver plads til flere vilde dyr.
     At vi køber færre varer og derved forurener mindre med CO2.     

At Danmark hjælper fattige lande med at mindske ulighed og fattigdom.
         
     At vi kan genbruge flere ting og stoppe med at producere nye varer.
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Bliv klogere på vores CO2-aftryk

Vi danskere udleder CO2 i mange af vores daglige gøremål. 
CO2 dannes bl.a., når vi mennesker afbrænder olie, gas og kul.

Find cirklen med vores CO2-aftryk.
På hvilket område udleder vi næstmest CO2? 

      Ting og sager   Flyrejser 

      El, varme og transport   Mad og drikke

Drej lykkehjulet med din makker. Hvem kan spare mest CO2? 

Hvad kan vi danskere gøre for at udlede mindre CO2?

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________
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Prøv bymodellen 

Find bymodellen og tryk på den røde knap: 
Pga. klimaforandringer vil der i fremtiden være mere vand i Vejle Fjord. 
Hvad vil der ske, hvis der kommer en stormflod i Vejle? 

      Der kommer kun oversvømmelse ved havnen. 
      Der kommer kun oversvømmelse midt i byen. 
      Store dele af byen bliver oversvømmet. 

Kom med mindst 2 gode ideer til, hvordan man i Vejle kan beskytte 
sig mod klimaforandringer og forhindre, at byen oversvømmes?

1. ____________________________________________________

    ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

    ____________________________________________________

Fremtidens Vejle
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Test kuglebanen

Affald er ikke bare skidt. Det er en ressource, vi kan genbruge, hvis 
vi sorterer det rigtigt.  

Prøv affaldspillet i Genbrugsbyen. 
Hvor mange rigtige kan du score? ______________

Test kuglebanen i Genbrugsbyen.
Kom med mindst 3 eksempler på, hvad affald kan omdannes til, hvis 
det sorteres rigtigt?

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

Besøg Villa Genopfind - et hus bygget med tanke på genbrug. 

Prøv affaldsspillet

Genbrugsbyen
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Undersøg kighullerne ved indgangen

1/3 af al verdens mad bliver smidt ud som madspild. Det er unødig 
spild af mad og emballage, der er blevet produceret. 

Hvad smider I ud derhjemme?

______________________________________________________

Er det ofte de samme ting, I smider ud? Hvorfor?

______________________________________________________

______________________________________________________

Hvordan kan vi undgå så store mængder madspild i fremtiden?

______________________________________________________

______________________________________________________

KOSTbar KLODE10
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Scan madvarerne

Gå til “Scan maden og se hvorfor 
den påvirker klimaet”

Hvilken madvare har den største 
CO2-påvirkning?

____________________________

Hvilken madvare har den mindste 
CO2-påvirkning?
  
____________________________

Hvad spiste du til aftensmad i går?

____________________________

____________________________

Er det klimavenligt ? 

____________________________

Hvilke råvarer kunne du udskifte i 
din aftensmad og derved gøre den 
mere klimavenlig?

____________________________

____________________________

____________________________

Se væggen 
“Tag temperaturen 
på din mad”
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